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Ὀἰόισϑά, ον; Ιηἰδιπὀ Το ηίνο 
“ [η 2010 δήϊη ἰιπαϊπο ἵτοπι 

Βοϑίοη [ ἰργϑγ Οοηϑογίαπι ΜΘπΊρϑυ 1 ἸΌγα 65 

ΠΙρυμνννννν. ϑγοἶνϑ. ογο δἰ !ϑιοιδιαϊ!ρίοιθ πιϑθίοϑρίοι 



(ἢ ν. 188, εα. Βετῖ.) 

(Ὁ ΚΑλαυδίου Πτολεμαίου 

Γεωγραφικῆς Ὑφηγήσεως 

Βιβλίον ἑ. 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ πέμπτῳ βυιυβλέίῳ- 

Ἔχϑεσις τῶν μερῶν τῆς μεγάλης ᾿Ασίας. 
δ. 1. [πίναξ πρῶτος] 

α΄. Πόντου καὶ Βιϑυνίας, 

β΄. Τῆς ἰδίως καλουμέγης σίας ---- Φρυγίας (δ. ὅ. 

ἃ: 14.)ν 
γ΄. «Δυκίας, 

δ΄. Γαλατίας (Π αφλαγονίας), 

ε΄. Παμφυλίας, 
ς΄. Καππαδοκίας, 

ζ΄. ̓ Δρμενίας μικρᾶς, 
η. Κιλικίας. 

8. 2. [Πίναξ δεύτερος] 
ϑ΄. Σαρματίας τὴς ἐν “Ασίᾳ. 

δ. ὃ. [Πίναξ τρίτος] 

(. Κολχίδος, 
ια΄. 1βηρίας, 

ιβ΄. ̓ Αλβανίας, 

ιγ΄. “Δρμενίας μεγάλης. 
ῬΤΊΟΣ, ΘΈΟΘΆΕ. ἢ]. Α 

10 

18 



2 Π1Ὶ8.ν. ΘΑΡ Ὶ. 

δ. 4. [πίναξ τέταρτος] 

ιδ΄. Κύπρου, 

ιε΄. Συρίας κοίλης (Φοινίκης 88. ἄ. 544.) 
ις΄. Παλαιστίνης Ἰουδαίας, 

5. ιζ΄. ᾿ραβίας Πετραίας, 

ιη΄. Μεσοποταμίας, 
ιϑ΄. “ραβίας ἐρήμου, 

κ΄. Βαβυλωνίας. 

δ. ὅ. Τίνονται ἐπαρχίαι .ϑ, πίνακες δ. 

πῇ Κεφ. α. 

Ποντουν καὶ Βιϑυνίας ϑέσις. 

[-2σἱἰας πίναξ α΄.} 
72 ἝΞ 2 τ 

δ. 1. Πόντος καὶ Βιϑυνία περιορίζεται ἀπὸ μὲν 
- -Ὡῳ { Ὡ ΄ -Ὁ 

δυσμῶν τῷ στόματι τοῦ Πόντου, τῷ καλουμένῳ 
Π ’ Ἀ Π - Γ κι 

15 Θρᾳκίῳ Ἐθσσυθαν καὶ μερει τῆς Προποντίδος, κατα 

περιγραφὴν τοιαύτην τῆς παραλίου. δ᾽ 2. Βιϑυνίας 
τὸ πρὸς τῷ στόματι τοῦ Πόντου ἄκρον, ἐφ᾿ ᾧ 

ἐξοῦν Σ]ηνεμιδος- - . . «οἷς ςς γς ιβ΄ ΗΥ τὸ 
ἸΧΠ Ν ν το μον τς ἡ, τε β χ β 

50 ΤἸποέπο Σοῦ δνν ν τς ς Δ: σι με βοδδ, 
Ταράριον ἢ Τράριον...... γς γ μβ ἐγ 

ὃ. 2. ΤΟ ΟΣ Ὁ ΤΟΝ τς ἘΠ ΤΕ γχ μβ Ζγ 

Ολβθία. «Ὁ ΣΡ δον αι γξ μβ γο΄ 
Ννιχομηδεια - 014 18 [96 τ Ὁ ἡ δι β, Ὁ 

95 ὃ. ἅ. Ποσείδιον ἄκρον... ..««οο γς ὅ᾽ μβ γιβ 
᾿Ασκανίου ποταμοῦ ἐκβολαΐ .νς δ΄ μβ δ΄ 
ἩἸσαμέα λέβης ΝΣ γξ ὃ μβ 
ἡχοσυσίσς.. τε. 9 γξὲ γ μβ ιβ' 



(Ρ.134..18} ΡὈΟΝΤΤΙΕ ἘΤ ΒΙΤΗΥΝΙΑ, 

ον ΡΠ νιν Ὁ γς Ζγιβ' μβ ιβ 
ΕῸ πύμεια αν εἰς τῶξεο ς γς ἐγιβ μα ἐγιβ 

“Ῥυνδάχκου ποταμοῦ οὐ μῳῷ γς γ μα ἐδ 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ. «τΥξ μ Ζ 

δ. ὅ. ἀπὸ δὲ ἄρκτων μέρει τοῦ Εὐξείνου Πόν- ὅ 

του; οὗ ῇ περιγραφή" μετὰ τὸ στόμα χαὶ τὸ ἱερὸν 

τῆς “Αρτέμιδος, 

Βιϑυνίας ἄκρα. .....«.οἰ γς Ζὃ μγ 7 
Ὡρτάπη χωρίον «.-τὐὐ τ οδει γξ μγ δ΄ 
Ψυλλίδος, τοῦ καὶ Ῥήβα, πο- 10 

ταμοῦυ ξἠβολῦγ τ. νξ δ᾽ μγ δ 
Κάλπα ποταμοῦ ἐκβολαΐ.. .νξ γο΄ μγ ιβ΄ 

δ. 6. Σαγγαρίου ποταμοῦ ἐχβολαΐ ν γῆ μβ «ὃ 
ἢ πρώτη ἐπιστροφῇ τοῦ πο- 

τοῦδε ΘΕ Ν τ ΤΣ ΘῈ γη ΖΦ μβ Ξ 
ἢ δευτέρα ἐ ἐπιστροφή ἀπ Ὁ ξα γ μβ 

ῇ τρίτη ἐπιστροφή ἀπ τ ΤῈ γῃη ἐδ μα 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ....ξ ἔγμ Φ 

δ. 7. “Ὑππίου ποταμοῦ ἐκβολαί. «νὴ ἔδ μβ δ' 
Ἔλάτα ποταμοῦ ἐχβολαί... .7ὴ Ζγιβ μ Ηγ 20 
Ζη σατο αὐ ανπυΣς  ος νη ἐδ μγ γ' 
Ἡράκλεια Πόντου... .... νϑ Αγ γ 
ἘΠ ΛΔΕ ΔΝ δες Δ ἢ κλπ ξεν: νϑ ΖΦ. μΚ 4 
ον ΕΠ ΑΕ ἘΣ τὸς ἕξ μγ “ς 

Παρϑενίου ποταμοῦ ἐχβολαίξ δ᾽ μγ ΖΦ 55 
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ... «8. Φ μβ γ' 
᾿Ἅμαστρις ΤΣ ΤῊΣ ἐΊΜΕΥς ἕξ γ΄ ΤᾺ τὰ 

σι τ ἘΠ Ζιθ μα Φιβ' 
σόν ΘΟ ἀπ ρτο  Σ Σ δ γὴ, «Ζιβ' 

δ. 8. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἰδίως ᾿Ασίᾳ, κατὰ 30 

Α 2 



ὅ 

10 

15 

ά 1180. ν. ΟΑΡ. 1. 

τὴν ἀπὸ Ῥυνδάκου ποταμοῦ γραμμὴν μέχρι πέρατος, 
οὗ ἢ ϑέσις -..««τνὐὐὐνννννον ἐξα μα δ' 

δ. 9. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν, Γαλατίᾳ κατὰ Πα- 
φλαγονΐαν, διὰ τὴς ἀπὸ τοῦ εἰρη- 

μένου πέρατος, τουτέστιν... «. «. ξσ μα δ΄ 

ἐπὶ τὸ Κυτωρον πόλιν τοῦ Πόν- 

του απ πο νὸς ΟΝ ξα μγ ἐδ 
δ. 0. Τῶν δ᾽ ἐν τῇ χώρᾳ ὑρῶν ἐπισημότερα 

ἐστι, τό τε Ὀρμίνιον, οὗ τὸ μέσον 

ἐπέχϑι μοίρας ἘΞ ϑθὴν εἰ μὰ ΠΝ ρολν τος γ»γϑ' γο΄ μβ γο΄ 
καὶ ὁ ύσιος Ὄλυμπος τὸ ὅρος γ»ζ μα "ὦ. 

δ. 11. Κατέχουσι δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ στόματος 
Γ Ὡ ’ 

μέχρι “Ὑππίου ποταμοῦ παράλιον 
Χαλκηδόνιοι, 

τὴν δὲ ἀπὸ “Ἡρακλείας πόλεως μέχρι ΙΚυτώρου πόλεως 
Μαριανδυνοΐ, 

«ες ι ι 59 ΕῚ 7 ΡλῚ ’, 

ὕπο δὲ τὸ Ορμίνιον ορος Καυκῶνδς ἢ Κυκλωνγξδς, 
: ΝῪ «ε ι τ τ ΄- ΙΓ “ 

δ. 12. χαὺ ὑπὸ μὲν τους “Χαλκηδονίους σταρατείνει 
«ε« "ΞΟ 7 

η Τιμωνίτις χῶρα; 

20 ὑπὸ δὲ ταύτην ἢ Βογδομανίς, 

ἧς πρὸς ἀνατολὰς Ζυγιανοΐ. 
δ. 18. Πόλεις δὲ εἰσι μεσόγειοι τῶν Βεβρύκων αἵδε᾽ 

ἘΠ Πα πη ον λα ποθ ἀὐθ. ΤΌΤΤΕ γξ γ᾽ μβ δ΄ 
ΡΟΣ τν ἢ πο ΝΠ 5.7} 

96 χησλλιπῖς . ἘΈΡΟΥΣ ἀν πιθοῦ γξ ἐδ μβ γιβ' 
ἡχοτιαθύκον. . .. τυ κι γξὲ Ζδ ἃ 

Προῦσα πρὸς τῷ Ὑππίῳ πο- 
τομο ΣΣ ν γη ΖΦ μβ διβ 

Πα πινντεν τ ο ς ποθεν νϑ' μβ γ΄. 
30 ὙΠΟ Ομ ιν. ς ΔΕ ΒΑΕ: γη δ΄ μβ 



(ρ.186..4.8) ΑΚἸΑ ΡΒΟΡΗΙΑ͂. τ 

λαυδιόπολις ἢ ἢ καὶ ἡ Βιϑύνιον νϑ' γ΄ μι “8. Φὃ 

δ.14. Φλαυϊόπολις ἡ καὶ Κράτεια.ξ “ μγ 
γος Ὁ ν»ϑ' ὅγ μβγ 
πλοῦν δεν προ ΞῸ ΛΒ 

ψήστανει εν νὰ πα ες Ἐν ΖΡ) 
ἸΝρεχεξιδ;. πώ τογε ΘῈΣ . -)ὴ μβ δ 
Καισάρεια ἢ καὶ Σμυράλεια ἢ 

Σμυρδιανή ΔΕΥΕΤΥΡΊΣΣ ἡ ὙΠ γς γο΄ μα γο 
(Ὁ «προῦσα ἡ πρὸς Ὀλύμπῳ τῷ 

θβιδς λα  ἐοσολεθας Ὁ χιτ γξ μα γο΄ τὸ 
[άγοίλιον ἐς ΔΘ ΡΣ ΜΩΜΟΟΝ ΤΕΣ 70, 
ἀθλεῖν απ σαι γη γο΄ μα γο΄ 
“Ἰοϑαστονοῦ ΡΒ: Ὁ γϑ. Φ μα «δ 

Ἰδυλιούπολες, Ἐν σε Θς ξ πο 

δ. 15. Ἰγῆσοι δὲ παράπεινται τῇ χώρᾳ τῶν Κυανέων ιτὉ 

ῇ ἀνατολικωτέρα, ἢ ἧς Ἶ ϑεσὶς τις μγ γιβ' 

καὶ ἡ Θυνιὰς ἢ καὶ ὙΕΩΣ 
ΠΟΙ ΟΣ ΣΕ Τρ δ γα τοῦδε ὐὐόνονοι αἰ ϑρανς »γὲ γο΄ ΜμΥ γ' 

καὶ οἵἱ Ἐρίϑινοι σκόπελοιϊνησοή νη ΖΦ μγ δ 

Κερ. β΄ ᾿ 20 

- ͵ ἘΝ 

Τῆς ἰδίας “σίας ϑέσις. 

[-2σίας πίναξ α΄.} 

δ: Ἢ ἰδίως καλουμέγη σία περιορίζβταν ἀπὸ 
. 2] 2 ᾿ 

μὲν ἀρκτῶν Βιϑυνίᾳ, κατὰ τὴν ἐχτεϑειμένην γραμ- 

μὴν, ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῷ τ λοιπῷ μέρει τῆς 1700- 23 

ποντίδος, χαὶ “λληςπόντῳ καὶ πελάγεσιν Αἰγαίῳ, 

καὶ “καρίῳ καὶ Μυρτώῳ, κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην 

τῆς παραλίου. 



60 ΓΒ ΝΘ Ρὲ τς 

δ. 2. Ἐν Προποντίδι Μυσίας Ἡηιιρὰᾶς τῆς ἐφ Ἔλ- 
ληςπόντῳ, 

υλίιος, ον ΡῈ μα 
«Αἰσήπου ποταμοῦ ἐχβολαΐ. οὖς μα γ΄ 

5 Πάριον. --«τὐννκννννννς μα ς΄ 

Γρηνίου ἢ Γρηγίκου ποταμοῦ 
ἔχη υλοαν ον δ λοκ δυο ν ἑνὸς ὀϊεκωτο να εἷς 
ΠΣ ΑΘ ἘΣ ἈΝ ας μα γιβ' 

λληςπόντου 
τὸ δ. 8. Αβυδος ἢ. «« «οὐ ον τ Θ. Ἐξ δ μοῦ ὃ: 

Σιμόεντος ἘΠ οΠον ἐχβολαί. »Ὲ 7 ἐς, 
ΠΝ ΝΣ ΡΠ ΠΤ ΗΠ 
Σκαμάνδρου ποταμοῦ ἐχβολαΐνξ. δ μα 
Σίγειον ἄκρον -« «τ τον τς «78 ς΄ μα 

15. ὃ. 4. Ἐν δὲ τῷ «Αἰγαίῳ πελάγει; 

Φρυγίας μικρᾶς ῇ Τρωάδος 

᾿Δλεξανδρεια Τρωὰᾶς ....««»ὲ γιβ μγ γο᾽ 

5680]. δὰ ὃ. 8. “βύδου καὶ Δαρδάνου “μεταξὺ ἐν 
Χεῤῥονήσῳ τὸ κουνῶς λεγόμενον ΞΡ ας 0 φαον τῆς 

“ὺ “βχάβης εὗὖναν τάφον. εἴ. δίγ 8}. ΧΠΙ, ὅ96. Μϑ. ππς 
4401. 2. ΠΊΔΤΡ,. 

ὍἘ Μετὰ τὸ Δάρδανον ἐ ἐστὲ τὸ ᾿Οφρ(ο)ύνιον; ἐφ᾽ 
ὧ τὸ ἄλσος Ἕκτορος" ἐφεξῆς δὲ λίμινη τελέως" εἰταὰ 

“Ῥοίτειον (ἐΡοίτιον 155.) πόλις ἐπὶ λόφῳ, καὶ τούτῳ 
25 σι! νεχὴς ἠϊὼν ἁλυτενὴς - “ἰάντιον (Ἄϊαντος μνῆμαι) καὶ 

ἱερὸν χαὶ ἀνδριάς" εἶτα τὸ Σίγειον, ἔνϑα τὸ ναύ- 
σταϑμον καὶ λίμνη Στόμα καλουμένη" ἐν δὲ Χεῤῥο- 
νήσῳ τοῦ Σιγείου τὸ ΠΙρωτεοίλοαιον καὶ ἧ ̓Ελανοῦσο 
(Ἐλεοῦσα ΜΕ5. )" ἐν δὲ τῷ “Ζιγείῳ ἐστὶ τὸ ᾿““χυλλέως 

80 ἐυνήμο" μετὰ δὲ τοῦτο ἐστὲ τῆς Τενέδου περαίος τὸ 
. (χαϊον εοπὶ. Μ4πη08.) 



ΑΞΙΑ ΡΒΟΡΕΙΑ. 7 

Ολρατὸν ἀπ θοὸν ποτ γε γο΄ μ. γιβ' 
σον, τς πεζαῖς ΦοῚ γς μα γ᾽ 

Μυσίας μεγάλης 

δι δὰ ψρυγουονς τ νέλιδι του δῆς δ οὐ γ᾽ 
Π αλαισκῆμψις Φ εποο νον, γς δ' μ« 

εν ΤῊΣ τ οὔθ ΟΜ 
᾿Αδραμύττιον ἀρονοδμ σο οο κοι ἢ ἤει 

ἽΠΟρΟσΒλΉ τ. φως στον 76 δ ΝᾺ Ζὃ 
Καΐκου ποταμοῦ ἐκβολαί.. .νς Φ 19 ς΄ 
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ....γὴ τ Σ 

" 

Β0801. δὰ δ. 4. ᾿ΓΥπὲρ δὲ τὸ «“ε»τὸν Σανδρεῖς (ἢ 
Νεανδρε τς) καὶ Κεβρήνιοι- μετὰ δὲ τὸ “Μεχκτὸν [Πολυ- 
μήδιον ἄλοος" εἶτα άργαροα. Μί5. Ραγ. 1401. εἱ 2. 
τηᾶῦο. ΓΕ, δίχα. ΧΗΠ, Ρ. 595. 

 Ἀδ 9. ὥς Ἢ “Ὑπὸ “Ἄντανδρον ὄρος ᾿“Ζλεξάνδρειοα, 
ν ἥ Πάρις τὰς ϑεὰς ἔχρυνεν. (ϑδίταυ. ΧἼΠΙ, 606.) 
Θ ἤβη ὑποπλακπίη καὶ “υρνησσὸς (Δὐρνυο- 
σὸς ΜῈ5 .) διέχουσιν “Ἵδραμυττίου ἡ ἢ μὲν ξ΄ στάδια, 
ἣ δὲ π΄ ᾿ (ξίγδ0. ΧΙΠ, 612.) περὲ δὲ τὸ “Ἵδραμύττιον 
ἔστιν καὶ Κίλλω τόπος, χκοὶ ποταμὸς Κίλλαιος κοιὶ 

Κίλλανον ὄρος" μεταξὺ δὲ Γαργάρων καὶ ντανδρου 
(τάνδρων Μ55. δίτδη. ΧΙΠ, 612. ) πόλεις δὲ κιλλα 
καὶ Χρύση" περὲ δὲ πρ τον τ πτσος “στυρα καὶ 4- 
γειρα (ἢ Ὥνδειρα ΜΔ π05)" περὶ δὲ ταῦτα Παλαινά" 
ὃ δὲ ̓ ““δραμυττιπὸς κόλπος περιέχεται ὑπὸ τε [ἀρ- 
γάρων (1" οργώνων Μ155.1401. ) καὶ τῆς Πυῤῥᾶς (Πυ- 
ρᾶς Μ55.) ἄχρας" εἷς μέρος ἐστὲ καὶ ὃ Ἐλαύτης (τ. 
ΧἼ]Ι, 606. 615. ) ὑπὲρ τὴν Κύμην᾽ καὶ «““άρισσα Φρί- 
κῶνος" καοιὲ ἔτι ὑπὲρ αὐτὴν καὶ τὴν Φωκαϊηὴν καὶ 
Σιμυρναίαν ὁ ὀρεινὴν τ τὶ χοὶ Τήμνος καὶ Κύμη καὶ 
«“Πέοβος, τῶν “Αἰολέων μητρόπολις. (Δῆῖ55. 1401, 2. 
τηᾶΓ 8. οἵ. δίσαρο ΧΙ, 1. 1.) 

20 

25 

30 



8 ΤΠ Ὁ ΚΡΙ ΘΔ. κρ ρρτα πο! 
«Αἰολίδος ἢ 

δ: οι ὐζο νὴ ἀλρα ον τες οἶς φςης ΦΌΝΟΝ δ᾽ 
Πιτάνη" περιῤῥεῖ αὐτὴν πο- 

ταμὸς Εὔηνος ........ ἤν 70) ὃ 

Δ ΜΑ ΤΥν στον ον ως τὰ γξ 19 ιβ' 
ΔΙυρίνα τ στὴ τ προ νδι γε ὃ 79. ὃ 

Ὑδρα ὁ ὈΥΘ ας Ἐν ηδη σπτνν τλνιμευεῦα γξ ΖΦ. 19.ι6 
Κύμη ἘΡΡΦ ἘΠ ν ἀ αδο ν τρβυδννν νον γξ γο 19 
τώ» ΔΑ δ τ ΑτΝΣ ΕΘΝ γξὲ γ ἤη ἐγ 
Ἕρμου ποταμοῦ" ̓ ἐκβολαί. δ στ ὴἩθὃ 
ῇ συναφὴ αὐτοῦ καὶ τοῦ Πα- 

τ μου πὰ π ππ ὅι γηὴ Φ 18ϑ γχ 
αἵ πη) αἱ τοῦ Ἕρμου ποταμοῦ ἕ μ 

(Ὁ αἵ πηγαὶ τοῦ Πακτωλοῦ... .»ϑ' λϑ 
Ἰωνίας 

ΡΣ τ θυ ο ΜΑ Θ γξ γιβ΄ ἰη. ιβ΄ 
“Κλαζομεναί ὈΣΡΑΥ ΕΝ δι ὰς ουψεο ἢ γξ λη “ιβ΄ 
ργβνον ἄκρον τὰς ἀκ γς Φ Ὃ᾿Ἂλη ἐδ' 

ἐν Ικαρίῳ πελάγ8ι 
ΜΠ Ὁ οαε, ν  μνῖνΣ Ἀ δον ονίος γς γο΄ Ἶη γιβ' 
πιῶ δ τὸ σρνήσκας σὴν δέσον ες ψξ ς΄ [η. γ 

ΞΟΒΟΙ. δα 8. 6. Τιί, ᾿' Ζἰολίδος. ᾿Ἐνταῦϑα “λέγεν εὐγοιν 
τὴν «Αἰολίδο 1401. τία αἱ ἃ ν οΥΌ15 ΚΚαινὴ ἄκρο βείυπ.- 
ϑαΐατ. 

ἘΞ ΝΟ ΟΒΟΙ]. Καὶ ὃ ἕτερος ποταμὸς συνάστεν τῷ τ πῶς 
πρότερον μὲν Ὕλλος καλούμενος, ἕστερον δὲ Φρύγιος 
κληϑείς. Μϑ. Ῥαγ. 1401. τηᾶγρ,. 

ἘΡΚ Α 080]. Ταύτην (Σμύρναν) περιῤῥεῖ Μέλης πο- 
τοαμός. Μϑ5. Ῥαγ. 1401. εἴ 2. τιᾶγο. οἵ. Βίταν. ΧἼΙΠ, 
Ρ. 626. --- καὶ ἐνταῦϑα ἡ Ιωνία 1401. τηᾶγρ. 



8. 8. 

8. 9. 

8. 10. 

δ. 11. 

ΑΒΙΑ ΡΒΟΡΒΕΒΙΑ. 

Ὁ] δ θοῦ ριον ἀππα ον τε; γξ ΖΦ 

ἸΟλυρ ν  Ὁ Δ ΤΌΘ γξ γο΄ ἢ 
Καύστρου ποταμοῦ ἐχβολαί νζ γο΄ 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ... .« δ' 
Εἰ ρεῦθ δ. εἰ οὐ ϑας ΟΝ γξ γο΄ 
Τρωγγύλιον ἀπρον" τ φτον γξ ς΄ 

Μαιάνδρου ποταμοῦ ἐχβολαΐ γξ γο΄ 
ἢ συναφὴ τοῦ Δύκου πρὸς 
ἔριδι ΤᾺ ὁ ὁ Ἐπ γϑ' 

αἵ πηγαὶ τοῦ Μαιάνδρου... .ξ8. Ζ 
αἵ πηγαὶ τοῦ Αύὐκου....... ΪΞ 

Καρίας 

κατὰ τὸ ἹΜυρτῶον πέλαγος; 

σχυσυντ ϑοϑδ, ξς ἜΘ, «εἀ ΘΟ θ Ολ5Σ γξ 27 
“Ηράχλεια πρὸς “Μάτμῳ. Ὁ ΌΩΣ 

ἢ ληε έεϑθες, χῆνα ΟΡ Θ ΘῈΣ γῆη 
ἐσ ὐελδιπεατον Ὀρλα ναῦς ἢ γἕ Ζ 
ΠΟ. λέ δ ιν Ὁ Ὁ τ ποτ 55 γξ ἄγ 

ϊωνδοδ ποτ, ἐλευ ΔΑ ΣΝ ΣΆ ΤΟΙΣ γξ γο 

Δωρίδος 
Σ αύτ ἀπῆον . 1... ΑΘ πΑν; γὲ γ᾽ 
Πληαόνασ σός ΞΡ ΠΥΣΓ ΘΝ νξ ἔγ 

ἀφ  μΟδ πε ον το. ἐΈΡΣΝ. Στ στο γξ 

Κνίδος πόλις καὶ ἄκρον. ..«.γνς δ΄ 

“Ἀπὸ δὲ μεσημβρίας 
τῷ Ῥοδιακῷ πελάγει, ἐν ᾧ 
Ὄνου -γνάϑος ἄχρα ΡΟ ΘΟΕ γς γο΄ 

«Τώρυμα δξμς τον εσ Ἐ ΤΜΩ γξ γ' 

Κρησσο λημρη»"..:.-... ΘΌΘΆ ΝΣ γξ γο΄ 
«πούνεξ. χοθεθ»ε.:.".... Πθ θεν ὅς γῆ 

ΣΟ δ] 559] ΄τὸ ᾧῷ -Ξ 

1το 

35 
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ἀὀσχα πος ἃ ἡ τς »η δοῦλε: ς΄ 
Κάλβιος ποταμοῦ ἐχβολαί. . νη 4ὃ λς ιβ 
ἀκ συνος ςαον οὐ ρτον γεν πύλαι 

δ. 12. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Αὐυκίᾳ τε ἀπὸ τοῦ 
μετὰ Καῦνον πέρατος μέχρι τοῦ 
ἐπέχοντος μοίρας, Ἔρπ  μῶν οτενοὶς ἘΝΗ͂Ν νϑ ΤᾺ δ] 
ἀφ᾽ οὗ καὶ ἀπὸ μεσημβρίας ὁρίζεται τῇ «41υ- 
κίᾳ κατὰ. Μιλυάδα πόλιν μέχρι πέ- 
τ ΤΩ ΘΠ τ τ ξα λξ Ζγ 

καὶ Παμφυλίᾳ κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ εἰρημένου πέρατος 
γραμμὴν, ἕως τοῦ ἐπέχοντος μοίρας ξα ᾿ λὴη Ζ 
καὶ Γαλατίᾳ κατὰ τὴν ἐντεῦϑεν ἐπὶ τὸ κοιγὸν 
τῆς Βιϑυνίας πέρας γραμμὴν “κυρτουμένην πρὸς ἄγα- 
τολὰς κατὰ τὰ μέσα πῶς, ὧν ἢ “ τῆς κυρτό- 
τήτος ἐπέχει ΟἾΟΝ 3, τοί Ἐν τοδα ξβ δ 19 δ' 
δ. 13. Ὅρη δὲ ὀνομάξεται ἐν τῇ “Ασίᾳ τάδε, ὧν αἵ 

μέσαι ἐποχαὺ ξκκεινται οὕτως" 
ἢ τε δὴ ΤΣ πνεος ΡΈΕΙ γς μα 
καὶ τὸ Κίμαιον ἢ ) Κίμων ρος »ς μ᾽ γο 
καὶ τὸ Τῆμνον. ὅρος ἐρ  πς οἱ γἕ γο΄ -- 

καὶ Διδύμου τὰ δυτικὰ.... «ξα μ' γο΄ 
καὶ τοῦ 4Διδύμου τὰ ἀνατο- 

τς ἜΔΟΝ ἐλ σς ρϑης μὰς ξβ μα γ᾽ 
καὶ ὁ Σίπυλος ὅρος ἐόντε, ἐττνι γϑ 19 Ζ 
καὶ ὃ Ο Τμῶλος ὅρος... - «--- γῇ ληὴ 
καὶ ἢ 'Μισῆτις -- (ὑεσίτης, 

“Μεσῖτις, Ἱ. δσότης, Ἱμεσώ- 

της, ΜΜέσωγις) ρος. ..}ὴ γο᾽ 1η γο΄ 

καὶ Ἶ ἩΤυκάλη ὅρος ἐγ Ἐ νὰ γη λξ γο 
καὶ ὁ Καδμος ὅρος... -.- .»ϑ' γο΄ ἀξ γο΄ 
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καὶ ὃ Μίμας ὅρος... .. «. γξ Ψ.. νὴ Ζ 
καὶ ὁ Φοίνιξ ὅρος εν τ το, γῇ 2 Ζ 

δ. 14. Πόλεις δέεϊσι μεσόγειοι Μυσίας μὲν Μικρὰς 

τῆς ἐφ Ἑλλησπόντῳ, 
πν ΡΠ ΣΎΡΕΙ. πα γς μα ὅ 

Ἱερὰ Γέρμη ΡΣ ΘΝ τρ τς γε δι ι ων δὶ 
Φρυγίας δὲ ἤτοι Τρωάδος πόλις μεσόγξιος. 

ἘΣ ΤΥ ΤΆΡΕΡΑΝ ταῖν τατον Σ Ὁ ΒΥΝ ἘΜΕΡ ΟΣ γ8 γ μα 

Μυσίας δὲ τῆς Μεγάλης μεσόγειοι 
»  γθεναρῶς. 3. πεηδοιο αν δὴ ες φιξφευνόναμαις .. 5 10 
᾿“πολλωνία πρὸς “Ρυνδάκῳ 

τέο Ἐἰγμῶν -τῷ τῶν: ἐπονρὶς γξ μα δ΄ 
Το τ θλιδ. δι 3... ον το ἐν γς γο μα δ΄ 
ὌΠ ΡΠ δ τ τ δ . ΟΕ ΤΠ ἘΡΝ, Σξ ρον ον δ᾽ 

Πρεπενισσός Ἔὐ γα πο ΜᾺ στ γς ἤγ μ 15 

πΞ γθρξ ες ἐνὶ πωνενελδι δέον γξ γιβ' 19. «δ 

δ. 15. Καὶ δῆμοι ἀρχτι- 
κώτεροι μὲν Ὀλυμπηνοΐῖ, 

δυσμικώτεροι δὲ Τριμενοϑουρῖται; 
ὧν ἐστιν ἢ Τραϊανόπολις, 20 

μεσημβρινώτεροι δὲ Πενταδημῖται; 
μεταξὺ δὲ Μυσομακέδονεδς. 

δ. 16. “υδίας δὲ τῆς καὶ Δαιονίας πόλεις 

Περπέρη (ἡ Περμέρη)..... γξ ἔγ μ 
Μ' οστηνοΐ πξξιν ον ἀπ , ορά νοι γη γ 19 Ζιβ 95 
Ὑπερο που αἰ ξῆδε..; ον ἐς τ ες γὲ ὃ 19 Ζ 

ἌΡ ΤΡ δ ον γη γ 19 γ 
Θυάτειρα μητρόπολις ..... γήη λ 2 
Μαγνησία πρὸς Σιπύλῳ ... γὴ γο΄ πῶς Ἐ᾿ 

᾿Ιουλιόγορδος ΠΕ Εν τς πος νϑ 19 Ζιβ΄ 80 



12 ΠῚΒ.ν. ΟΘΟΑΡ. 2. 

Αἰγάρα ἘΥΕ Ὁ ΥΥΟΑΤΥ πε μὴ γξ Ζγ 

γα ἘΣ ἀρ όα ἢ ὦ γη 

ΕΙΣ ΣΙ χρδειξ, οὐ Βα ε θα ρσο οὶ, γη γο᾽ 
(Ιλαθελ ει; τ τς γϑ 

δ ΟΣ γ᾽ γο΄ 
ἩΠη του ᾽ς ς τς τον τον γῃ 

δ. 18. Καρίας δὲ 

᾿ἐυΠΠ ἐπ ΟΝ 8. ΠΕΡ ξ ς τ, ντόννυος ξὐν τς γϑ' 
“Ἰαοδίκεια ἐπὶ Δύχῳ...... γϑ' δ΄ 

1ο “Αντιόχεια πρὸς ΜΙ αἰάνδρῳ. .νϑ' Ζ 

ἀπτοάν Ὁ κὐϑειβησ ει οι γϑ δ΄ 
Τραπεζόπολις ὙΓΡΆ γϑ' ΖΦ 

Ἰνυσσο νεξονιος δε κεοβεν οε το ον γϑ' 
ἀπ θοδ τιον τς, τανε εν τς ν»ϑ' γο΄ 

15 ᾧ. 19. Τράλλεις ᾿Α  ΡΠ γη γο΄ 

Μαγνησία ἢ πρὸς Μαιάνδρῳ νη Ζ 
“πολλωνία πρὸς «Αλβανῷ.. .νϑ' γιβ' 
Ἡράχλεια πρὸς «λβανῷ.. .»ϑ' Ζιβ' 
Πριήνη τ - γη 

20 ΠΤ ρον ἐϑϑσος ἀπεβον αλξῦδα γη ιβ΄ 
ον σίτου γϑ 
ΠΕ το λι  π ππκο  Ἰλ ἢ νγϑ σιβ' 

σοι ν-: γῇ Υ 

ἀμύξῶν Ἐς δε πλοίου ΟΜ! γῃη ὃ 
25 λα βονδοα ὅπ ον τον η κεν γη γο΄ 

δ' 20: ΣΤοστον η,  τ- 5... 79 
ὙΠ ΣΕΥ ΕΝ τ γ᾽ ς΄ 

ἘΠ" γη 
ἡτυλαυσα Ἐπ. ΜΝ γη 

80 ἐὐτοισσιοῖς διε ον ΑΙ ΩΝ γηὴ Ζ 

λη ἐγ 
λη ἄγιβ' 

λη «δ 
λη ὅγ 

λη γιβ' 
λη 

ληὴ 

Ζη γο΄ 
λη 

η γιβ' 
Ζη δ΄ 

Ἴη δ΄ 
λη πε, 
1η ιβ΄ 
1 7 

λζ Φγιβ 
4 

ψὺ} τ ὧ- ὧς σὺ 

πος 

Μὴ Θ: 

ΘΟ ΘΘο Ὁ ΣΟῚ Ὁ] ὉΘ] 90} 

δὴ Σ 

᾿ ς 
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Πδυμοθ οδν ἌΡ εν τερον ἢ γϑ' ἃς γιβ' 
Θήρα ΡΒ ΡΈΣ, ἐμά το ὁ Τίνος γϑ' λς ὃ 
πο τι γϑ ἃς 

καὶ δῆμος πρὸς τῇ πο: ρίζηλοι. 
τς τ τος , 

ἔν μεϑορίοις ἡηυσίας καὶ “υδίας καὶ Φρυγίας 
ἘΣ ἕετοζα, ἢ Σ ἀΕτ οἶδ: - ον σα Κη: φητ ὦ ἐδ 
γι χοσλειε αν ον »η μ 

ΠΛΉΝ ἄς ἘΑΙΡ θ ΘΥπ τ υθς ΟΣ γηὴ ΖΦ μ ἢ : 
8:2: ὧ ποτ ὅπ μεγάλης σόλεις 

ΣΟ ΕΝ τς ἘΡ ΘΤΑ ΦΤῈΡ ΔΌΣ γτὰ γήη μα δ΄ 

Δορύλλειον (ἢ 4ορυλαάειον). νὴ δ΄ μα γ΄ 
Μιδάϊον ἢ ῆιδάειον. .....νϑ' ΖΦ μὰ Υ 

ΚΟ ΚΜΣ Ὡς το τον πε το τ Σ ἕμα ἡςῖ 
ἄγκυρα ΦΩΙ δ τὸν τύ ὰ γη γ΄ μ Ζγιβ' 

Ὑ  λε Ὁ ΚΟ ἜλΔὴ γϑ᾽ μα 
ΤΠ ΠΕ ΤΟΜΟΣ διε οΣ δον, ποθ γϑ γομ «δ: 

δ  ελεἤηο, 35:5 τλνε τον τσ ἕ μα γιβ' 
τρία, πος τ κε σξονς ταὶ ἘΣ  α δ΄ 
ὑπ ὐὐο τ λ ΕὉτολοει σον 3 Πρ ὙΠ ὩΣ 
ἡκοτυσεῖον αν ον Σ γὴηὴ γο μὶ γοί 
ζανοὶ ἢ «Αἰζανίς.. ..... γϑ μ γ 

ΣΕ ἐν τ νιν ἀμύθα τιν γῷ δ΄ μ 2 
ΟΝ δ πιρ ὐἶκ ον ατ τὸς: νϑ ὅγ αὶ 

ΚΕΘΧ ΟΣ Ολβετολαξ:υσεθοοα δι ΒΕ Ν γϑ γιβ μα δ 
δυο αι οτενιιξ γυρότον τ εἰ ΘἼς ος. ξ μ ιβ 
πο μ σ ἐδν Σ δ. θοροῦ δᾶ ΝᾺ Ξι. ἀμιέχοι 
σα αν νθες οἰ τνι ἴδ ΞΟ Αὐμ ΝΟ 
ἸΣἰ πεδίον τὐαϑιθι:  ΡΘ τον ἢ Ξ᾽ Ὁ. ΓΟ 

Γάμβουα ἢ Γαμμαοῦσα.. .ξα δ΄ μ᾽ γο΄ 

10 

30 
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Ἡ Πελίαν πὸ τ λενς τ ξἕξα Ζ 

Ὁ 3, « 

8ὺ ὕὑῷ οὺς 

Π18Β. ΨΚ. ΟΑΡ, 2. 

Ὃ 

ἐχοετι 
ἡουλι πιο  πέἕἔρὺ ει ξ ἢν εἴ 

ὙἩπμο να δ Ἐν. ΠΑ ς ἐς τς Ὲ ξὰ ς΄ 18 γ΄. 

δ. 25. Εὐμενία τἀ} ΠΤ ΑΤΥΤΎΤΙΣΥΣ ἘΠῚ Ἐξ ς΄ 19 γο΄ 

δ Πού ΟΕ δα ΣΝ ἢ Ἐν 19 ἀγιβ' 
Τιβϑθισυσέολις “ἰν (0. 2πονες Ἐπιδ. ὦ 

Βλε δροθνες ἜΘ Ο ἀπέδοι ξε΄ 
ἘΡΙ ξὰ 1.9: ὃ' 

ΞΛν πν ἀπ ς τε ξα γο 19 δ΄ 
10 ΡΝ ΒΞ 79 7. 

ΠΕ ΤΟ ΑΕ δρῶν Ὁ ΕΚ ἐβ γ᾽ 19. Ζ 

Μητρόπολις ἀρ πο αγ δὶς ἢ ἔα δ 19 ιβ΄ 

᾿“πάμεια Κιβωτός ....... ἕξα ς΄ ληδγιβ: 
δ τευ πολ ον ον πον χῆνες ξ λη “δ 

1ῦ πα ΒυΘδὲ δος Στ ὰ ΟἸδϑς εξ 

ΠΟΤ ἐδ τον τ ΡΡΘΙΣ ξα 2ῃ «ιβ΄ 

ἘΣ ΤΥ  ΥΤΙ τ λον νν  2 Σ ἀὐ τ δ. 7.8 ξὰ λὴ ὦ 

Θεμισ)ιου ... τοσονίος: ἘΠΟΥΒΒΛΕ ΣΕ 
Φυλακεῖον (ἡ πυλακαῖον). .« γ΄ Ζη ς΄ 

90 ΣΝ ΘΟΕ Ὑ οον δι ΟΝ ξ΄ ζὸ ζὴ γ 
ὙΠ γα ονε τν Τ  ΟΣ ἘΟΚΟ ΤΌ ΠΣ 

δ. 27. Καὶ δῆμοι παρὰ μὲν τὴν “υκίαν 
“Τυκάονγες, 

καὶ Θεμισώνγιοι; 
ο5. παρὰ δὲτὴν Βιϑυνίαν Μοκκαδηνοΐ, 

χαὶ Κυδισσεῖς (ἢ Κυδδησ εἴς) 

ὑφ οὐ Πελτρηνοἱ (ἡ Σπιλτηνοί) 
εἶτα Μοξιανοΐί, 

εἶτα Φυλακήνσιοι, 

Ἱεραπολῖται. 
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δ. 28. Νῆσοι δὲ τῇ Ασίᾳ παράκεινται πρὸς 
μὲν τῷ Ἑλληςπόντῳ Τένεδος γῆσος 
καὶ πόλις ὃ ΟΡ ΤΌΣ τ τὴν τ εν γε μ' ἔγιβ' - 

δι. 29. ἐν δὲ τῷ «Αἰγαίῳ πελάγει “έσβος Αἴο- 
λὶς, ἧς ἢ Ἔτι ἔχει οὕτως" 

το “Μέσβου ἡ περιγραφή" 

Σίγριον ὙΌΣ 1 τς γ8 [ 
ἘΡΟ τ ιε τη, τὴς γ8 δ 19 γο΄ 
Ὁ ει τ δι μδόβελλο γόνυ Εἰ Σε φοίοδολς κα γ8 γιβ 19 Ζ 
ἌΡ ο ΠΣ 2, ρλδν λμδρίο  ΣΘὰ γξ8 19 γιβ' 
ΠΣ νοὶ ξ λο σις γε γο΄ 1ϑ 
Πρ εμον ὑΠΟΌ 1. τ --τ-- γὲ γο΄ 19 ὅγ 
ἘΠ] Ὁ} Ὁ ΡΥ ΡΤ τος τ οτος ἢ ἜΣ ΠΣ 
ὙΠρηπακο αὐ αν επα πκ το γε ὁ δ 7. 

δ. 30. Ἐν δὲ τῷ Ἱκαρίῳ πελάγει γῆ Ἴσοῖ; 

ΠΠΡτο δε γῆς πον Ὡς "5. ὃ. 18 γιβ 
ἴ) τ ΑΠΠε κ θ δ: ἀπ ΡῈ τὴν νος γξ γο΄ ἃς γιβ΄ 

 υ Σ ο ἢ ΠΣ Δ ΑΩν ἢ Ἀξιαγ.. ζην Ζιβ' 
ΠΣ ν.. γε. 7. ἢ ὃ 
τὸ, ᾿χοσ εἰήταν τ γς γιβ΄ λη γιβ' 
Σάμος νῆσος καὶ πόλις... ον 2ξ «ιβ' 
Ὥμπδλας χέρα", τὸς πέος: γς γιβ' 1ξ ς΄. 

8. 31. Ἐν δὲ τῷ Μυρτώῳ πελάγει νῆσοι, 
μούργου πόλεις" 

ΕΝ ΠΤ γς "ἢ 
Δεχιαλίς τε τνοςον δά γς ς ἧς Ζγ 

ΠΕΣ ΟΣ  ἀρεχαλιο νον, ρβεθε:: σιν...) ἄγ ἃς Ζ2γ 

Κῶ νήσου ἡ πόλις... γξ ἧς γιβ 
3 ἢ ΄ὔ ς ΄. Ξε ΄ 
«στυπαλαίας νήσου ἡ πολις νδ γο. 
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10 118. ἡ. ΟΑΡ. ὅ. 
«ς ᾿ δ. 82, ἐν δὲ τῷ ἹΡοδιακῷ, καὶ τῷ Καρπὰ ϑίῳ πε- 

λάγει; 

συ. γς γο΄ ἧς γ' 
Κάσου νήσου ἢ πόλις ἦς ΣΥΝ, γς ΖΦ λε ὃ' 

δ. 89. Καρπάϑου γήσου ἢ περιγραφή; 

Θοάντειον ἄκρον τδο ο ον ύν τα νξἕ λε γο᾽ : 

᾿Ἐφιαλτιον ἄκρον... .. «--- νξ γο΄ ᾽λε ς΄ 
Ποσείδιον πόλις ἘΧΌΝΝ πὴ τ τς γὲὸ γ᾽ λ8 γιβ' 

δ. ϑά. Ῥόδου γήσου ἢ περιγραφή, 
παν πῦον. να Σ γη γ΄ 1λ8 {γιβ 
ΠΤ ΠΕ  ΟΘΘ᾽ ον δετϑν παρα ΕΎ τς γη γ΄ λὲ δ΄ 

εχ τό δ τ τ δος γήη γο΄ ἃῬς 

ΤΣ ΑΣΑ ΘΟῊΝ ΑΒΕ τς ΘΠ ΉΔΕ, νη γ ἧς 

Κεφ. γ. 

“Φυκίας-ς ϑέσι ς-. 

[24οίας πίναξ α΄ .1 

δ. 1. Ἢ Λυκία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως 
καὶ ἄρκτων ᾿Ασίᾳ κατὰ τὰς ἐκτεϑειμένας γθαμμάς" 
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Παμφυλίας μέρει τῷ ἀπὸ τοῦ 
πρὸς τῇ “Δσίᾳ πέρατος μέχρι ϑαλάσσης διὰ τοῦ 

Μασικύτου ὄρους, οὗ τὸ ἐπὶ τῇ ϑαλάσσῃ πέρας 
ἜΠΟΣ τ ρρρροέΕοὁὅΨιΨσΠσςσἕἔΕοιΨοιοιὁἘΠΠοιον". ξα ἔγ ἃς 
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ “υκιακῷ πελάγει κατὰ 
περιγραφὴν τῆς παραλίου τοιαύτην" ι 

δ 2. μετὰ Καῦνον, Κάλινδα. .»ϑ' γ 185 Ζγιβ' 
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Χύδαι ἢ «Δύδαι.......... γ»γϑ' γο΄ λδ Ζγιβ' 
Ασσουρ όό εις: νϑ' Ζγ λὲ {γιβ' 
Δαίδαλα τόπος... ...«--- ξ λὲ Ζγιβ' 

Ἐξλμ σα δ 5. ....5.- το ϑο: Ξε 

Χάνϑου ποταμοῦ ἐχβολαίὶ. «Ὁ γ΄ λς 
: οἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ... .ξ ἀξ γο΄ 

ἐκ εσταον ων τυ ος κεῖ: ξ λϑαν τε 

ΠΟ ΟΞ ΒΡ ΤΕΣ ΠΕ, ΣΝ ΕΞ ΣΙΝ γ 

δ Πρ χνηΣ 5 ΟΣ τσ υτοΝ ΞῸ ΨΚ ΗΕ χίρὶ 
“Διμύρου ποταμοῦ ἐχβολαί. . ξα ἧς γ΄ 

᾿ἥπιραι ἢ Δπέῤῥαι....... ξα σ᾽ 2ε γι, 
ἘΠΕ ΟΣ  ΤΟΤΟΣ τ ὁ τὴ} τς ΟΞ ΘΤΣ ξὰ Φ ΔΝΕ ὃ, 

᾿Ολύματος Ὡρολις ὁ τῳ τς: ξα γο΄ ἃς δ΄ 

ἘΠΠΓΣ ΓΕ ΣΝ, Ἐπ. .3. τὴν νοὸς ΕΣ ξα Ζγ' ἃς γιβ 

δ. 4, Καὶ τοῦ μὲν Κράγου ὁρους τὸ 
μέσον ἐπέχει. μοίρας"... . «- ξ ἃς γο΄. 

Π ΩΣ » ͵ 

δ. ὅ. Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ “Δυκίᾳ μεσόγειοι αἵδε" 
τ ’ὔ͵ ἜΤ ΩΣ 

περὶ μὲν τὸν Κραγον τὸ ὁρος 
Κα ον τος ΠΕΡ α νἀ δον ει ΣΝ εἰ 

δ] ΕΝ ἭΡΗΣ ΘῈΣ ΤῊΣ Δ Σ νϑ' γο΄ ἃς 27 
ὭΣ γϑ' γιβ᾽ ἧς Ζιβ 
Πα ἤρ πος τ 8. ΤΡῚΣ τ ΒΟ ΡΣ »ὺῸ Φ 15. Ψ 
ἘΣ δυο ΤΣ Ἐλτο ον  ΣπΣ: .»γ8ϑ' Ζγ ἃς γο΄ 
ΕΡ ΠΡΕ ΜΝ. Δαν δ δος οὐδ ας, 9.5 3 νϑ' ἄγ ἧς γιβ 
ὙΠ ΟΕ ΠΣ ΣΩΣ νϑ' ἐγ ἧς ιβ 

(τ 1 λὼ (η: Τλώθν τὰς ας ἕξ ἃς γο΄ 
Ξσ τ σεαος τ λσ να το νεοα Ἑ δ΄ ἧς ς: 

δ. 6. πρὸς δὲ τῷ Μασικύτει ὅρει πόλεις αἵδε" 
Κορύδαλλα δ ραν Δ ΜΨΕΙ δ: Ἑ δ' ἃς 2γ' 

Σαγαλασσός (ἡ Σαγαλασσοῖ) ἕ γο’ ἃς Ζγιβ' 30 

ΤΟΙ... ΘΕΟΒΒ. 1. Β 



18 ΠΙΒ.ν. ΟΔΡ, 4. 
ὙΠ] 

ΡΟΟΙΝ τ ΝΕ δ ΔΝ Δα τις τς τ ΟΜΝ ξὰ Ἐ Ὀθγο γ᾽ 
ἡ ρεβενδαν ρον τος ξα ς΄ ἃς «δ 
ΤΑΣ ΡΣ ΡΤ ἈΠΘΜΕ ξὺ αϑιβηλξι Ψ; 
ραν ΕΥ̓ π τς ον δ ξα ἃς γο΄ 

6 ἀρ οτος ἀρτδ τς φιδὸΝ ξα γιβ' ἃς Ζιβ. 

δ. 7. Μιλυάδος 

ΠΡΟΣ ΔΑΓ ΕΣ Δ λττλ αν ἐξ λτεος ὁ πΥ Δι ξ ἀξ 2 

ἘΠ ΑΗ ΧΝΙ: σαὶ ἢ πον ἘΣ ΡΣ ὁ Σ ξ ἡ -ὁ᾽ 
ΟΝ χε λα, ον ἌΤΗ ἘΣΣ Δ Ρ τ: ἕξ γ λζ γ 

10 παν υχιΣ ΣῊΝ τ αλΡ Ἐ ΑΣ Ἐπ 70 Γλξὺς. 

δ. 8 Καβαλίας μέρος" 
ΡΥ τι δ: Ἐγ ξ)ο, 
Οἴγεανδα ..... πεν ετ ον ἘΝ ΤΝ ἕα ἣΣ γο᾽ 
Τρ τ Στ τ Ἑ γο΄ 1  υε 

16. δ. 9. ἡγῆσοι δὲ παράκεινται τῇ «Δυχίᾳ, 
ΠΕΡ τη τ σο ΡΘΗ, Ἐ γο’ 18 δ΄ 
ῬΑ Υ ΘΔ ΩΝ Σ᾽ 2ὃδ ἢ8 Ζ 

᾿ Χελιδονίαι σκότιδλοι.... ... ξ 15 

Κεφ. δ΄. 

2 ΤΠ λουτύδε δὲν. 

[ΧΖ3σίας πίναξ α΄.} 

ς ΠῚ δ 3 τ ’ 

δ. 1. Ἧ Ταλατία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δυ- 
Γ τὶ , ὭΞΕΝ Ὁ) ἢ τ : Ἔ 

σξως ΞΒιϑυνίᾳ καὶ μέρει τῆς «σίας κατὰ τὴν ἕκ- 
ι Ξ͵ Ἢ ι εΞ 

τεϑειμέγην γραμμὴν, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Παμφυ- 
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λίᾳ ἀπὸ τοῦ εἰρημένου πρὸς τῇ ΑΙσίᾳ πέρατος ἕως 
τοῦ κατὰ παράλληλον ἔχοντος .. «ξα δ΄ 1β γιβ΄ 
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Καππαδοκίας μέρει τῷ ἀπὸ τοῦ 
εἰρημένου πέρατος μέχρι τοῦ “Πόντου κατὰ ϑέσιν 
ἐπέχουσαν ΠΩ ΟΣ τοῖς 8 Ἐ ΠΟ" ἐς Ἐξ ἀεὶ 5 
ἀπὸ δὲ ἄρκτων μέρει τοῦ πρϊηδν χατὰ περιγραφὴν 
τοιαύτην" 
δ. 2. Μετὰ Κύτωρον πόλιν παράλιον 

Τά μοι χωρίον Σν ΤΕ αὶ οὐ ὦ ὦ. 
Τευϑρανία ἡ καὶ Θύμαινα. «ξα «δ΄ μ 10 
βίοι αλθα τ ἘΠΕῚ ξαὰ γ μὲ γιβ' 

Ζειρυ σι ς ἐς τὸς ΕΣ ξαὰ Φ μὲὸ γ' 
Δ στοαί. τι ΤΑ τς ξα δ μὸ δ΄ 

ὀἼθωνουῦ, τεῦχος. τ τς. «τ ξβ μδ 

Κιμοωλίς ἀύτο τα τον Ἀ δ ερος ξβ Ζ μὲ 15 
“Ἱρμένη ἐὐο τς ες ΤΡ ΤΠ ἘΡῸ τ ξ5 Ζγιβμ Ηγ ἐχγιβ' 
ἘΣ Ερ πώμη - τον εν τς ἔγ ὅγιβ' μγ 4γ:’ 

ἈΦ ΑΡΉ Στ τ Πρ ΚΡ ΣΦ Ὁ ἔγ ἐγ μ 
ε ΕἸΣ ΣΟΣ οΟ: ξδ μ7 γο᾽ 

Ζαλίσκου ποταμοῦ ἐχβολαί. ξδ γ᾽ 90 
Ἐπ θον τ αλ  ἀξν ΧΕ: ξὃ δ΄ μγ γ᾽ 

“λυος ποταμοῦ ἐχβολαί. ΘΕ τ ττὶ 

ἢ περιστροφῆ τοῦ ποταμοῦ .ξὃ δ΄ μα δ΄ 
“Αμισός ἐῤονσ σον δ ἄρ ἐν ἕξ μγ ιβ. 

δ. 4, Ὅρη δὲ ἔστιν ἔν τῇ Ταλατίᾳ ἀξιόλο γα ὃ ἢ: 

Δ ἴγας () Γίγας)» οὗ τὸ μέσον ἐπέχει ἕ ἐγ μβ γο΄ 

καὶ τοῦ Διδύμου τὰ ἀνατολικά.. τΞῇ . μα }: 

καὶ ὃ καλούμενος ΪΚελαινῶν “όφος, οὗ τὸ μέσον 

ἘΡΕΝΕΕ μι ΟΣ τας πλουτῶν αΣ δῇ Φ λὸ Φ 
δ. ὅ. Καὶ κατέχουσι τὰ μὲν ἐπὶ ϑαλάσσῃ οἵ 80 

ΒΔ 

τ: ῶι 
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κατὰ τὴν Παφλαγονΐἕαν;, ἕν οἷς πόλεις καὶ κῶμαι, 
μεσόγειοι: Ὁ 
(Ὁ) ἰσοχερ ἀπ ΌΥΕ αἱ ξα γο ἐγ γοί 

ΠΑ ΟΕ ΕΣ. τς ΧΥΜΟῚ Σ ΕΣ μγ 4 

ΣΟΠΟΘΟΝ Δ. τειν ὲνιν τις ἔγ γ᾽ μγ γοί 
ἬἨλούα (ἢ “Ηλουΐα). ...... ξα γο΄ μΚ 
Τώβατα (ἡ Τόβατα). ..... ξβ γ μγ 
Τρ νοτεολιδ ὅς δ ἢν ΑΝ ἔγ μγ 
Τήλακα ἢ Σήλκα .«..««οςςς ἔγ γο΄ μγ δ΄ 
Ξόανὰ ἢ Ζόλκα .....οςςς ἔγ δ᾽ μγ 
δ χασύη δ Ὁ τος ες δ αὐνΑδὲ ξα γο΄ μβ γο’ 
ΠΠσστΟν, ΘῸ. τὰ πῇ ν οτι τὴς ξα θ' π᾿ ὃ. 

δ οι χυουθτεν ἐς τιν σι δ ἐβ μβγ 
ὙΠΟ μπτηϊοσιλιδι ἡ «ἴσους ἐν ξΡῚ Φ  τὰβ' δ, 
ΚΟ ἐσ τι. λον νεδεν ὦ ΡΟΣ ἐβ 2ὃ μβ 

᾿ἄνδραπα ἢ καὶ ἸΝξοκλαυδιό- 
ΠΟ π᾿ τ τι ξεν ἘΡΥΝ, ἐγ δ 8. γ 

ΣΟ Σ πρλτῖν τυ οἶος ἔγ ἄγ μβ γ 

πα ΟΣ ΕΣ ξδ' δ΄ Ὰρ' ὦ 
Εὐσήνη Ἐπνγ δ πες ΧῸ ΣΕΥ: ἐδ γο᾽ μβ γο΄. 

ὃ. 8. 
᾿ οἷς πόλεις 

ΠῚΒ. ν. ΟΑΡ. 4. 

. Ἐντὸς δὲ τῆς Παφλαγονίας, δυσμικώτεροι μὲν. 
ἢ τ, , 

Τολιβωστοί, ἐν οἷς πόλεις 

Γέρμα ἢ Θέρμα κολωνία.. . ξα 
ὙΠ πα 5: πὰ ΟΣ ἘΣ 4 Ὁ Ξ ἔα 

Ουϊδέδι τ Ὁ δὲ ΡΥ Μ ΕΣ ξα 

Ἄναρος ἢ ̓ἄνδρος ἐμ οορὸ ἃ ξα 

Τολασταχόσα: «ΠΑ. ξα 
Οὐέεεῦπον το ἄν: ξὰα 

(ἾΡ.141. εἅ.Β.) 

Ζ μβ 

μα ὦ 

γο΄ μα γο 
Ζ μα γ΄ 

δ΄ μ ἀγιβ, 

γ0 μα. 
2 [4] ι 2 τ [4 

Μεϑ' οὺὐς πρὸς αγατολὰς Τ᾽ εκτοσαγα!ι; ἕν 
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᾿γγυρα ἢ Αγκυρα μητρόπολιςξβ Ἀμβ 
ΡΞ ῸΝ ΒΕ ΣΕΥ ΕΚ ἐβ δ μβ 
Ἰουβεουντῦς, ταν. δτυθςς ξβ γο΄ μα γο΄ 

᾿«Αγρίζαμα Το ἀπμε δ ρορας ἀρίοενς ; .«ἐβ μα. Ζ 

Ὁ ΕΛ Οὐ ΕΝ τις, ταράονς δόντ, πες ξβ ἸΟΣΣ: γ᾽ 

Γα σολοχέξι. οὐτερώ τόνος τὸς ἔγ μα γιβ' 
ΣΟρμ νέον. ἸΘ ρα ον ἐδ πο ὅρα ἔγ γ᾽ μα ιβ' 
ἬΝ ΕΝ ρ' Ής ἐβ γο μαὶ' γ 

πάπποι πὰ τ πὸ νι: ἔγ μ᾿ 7ο 

ΠἸανδοι το ες τνο ΤΕ Ν Ἐζεχαμ. “πδ΄. 
7, 3 7 

.9. Τούτων δὲ ἔτι ἀνατολικώτεροι Τ'ρόκμοι;, ἐν 
: ͵ 

οἷς πολεις 

Ζισέτοι: τὐλλοννε βρελτι σις; ἀκα, ἔγ Ζιβ' μα γο' 
ΡΟ ΤΟ ἸΘΙΟ ον ὁ α τον θυ δὲν ἘΥ εδ'τνμβ 

Ὁ ΠΟ ΕΙΣ ἘΛΑΙΜΟΙΘΘ  Φρον ΜΘΝΣ ξὃ γ μβ ιβ 
λαυδιούπολις. .. ..«..ο.ος ἔγ ἄγ μβ γ᾽ 

Καρισσα ρα ΣΘ. ἐν Ὁ Ὁ,Ύ.. ξὸ γο΄ μα γο΄ 

ΠΟ ΣΝ ξὺδτε  Σ 

ΟΣ ΣΝ ΤΟΎΣ ἔγ. ἔχ μα. γ᾽ 

ἘΣ ΤΣ Θ ΕΟ δἰ σελνυ Εἰ το τος ὁ Ξὼ Ὁ ΤΠ: γ 

ΠΣ ΕΟ ΕΑ ΑΘ ΤΥ τ δυο ον ει ὕχγιβ' 

ἘΡ Εε ε τ ΘᾺ ΚΩΣ ἐπ δ ΝΣ ξδτδλτμα: 

ὃ. 10. Ὑπὸ δὲ τὰ εἰρημένα ἔϑνη διήκουσι 
Προσερλιμεγῖται “μὲν συνημμένοι αὑτοῖς. 

Ὑπὸ δὲ τούτους οἵ Βυζηνοὶ καὶ μέρος τῆς “υ-- 55 

καογίας, ἐν οἷς πόλεις 

ἀΕ ΕἸ ΒΊ ΟΟΘα ὃν. τολλο να ἐν απ ας ἐβαδτ ν ς 
Ῥἰχδαμουήϊ," κυ τὰ τονε ΥΆ ἔγγ μ γιβ 
ΣΙδε απ, ον, πολος οὐλοχὸ ἢν ἐς θα Ἰε γ ς δ δ, μεν γιβ' 
Π δ τα μὰν εν. νομάτοι ξὃ ἐξέ νεὺ 

1ο 

30 
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Κα. . ἀπε ονδο τον γίρι ἐνδιτη: ἔγγ μ 
ἹΚογγούστος; τὐελτνς ννςςς ξβ γο΄ 1. ἔγ 

ΕΟ τ τ. τυ τ ἔγ 19 ὦ 

«Δαοδίχεια κατακεκαυμένη.. «ἔγ γο 19 γο΄ 
οἰ Οὐ αυα δδ Ἐππν ον οάτενν ἐν νονειϑος ξὃ 19: γιβ' 
ΑΣΑ ΣΎ ΕΝ Ὲ ξὃ γ 9. Ὁ: 

ὃ. 11, - ἘΠ 7, 3 ι 
(3) εἴτα ὑπὸ τούτους απὸ μὲν δυσμῶν Πισι- 

δίας μέρος καὶ πόλεις 

ΨΊ ΠΟΛ ΛΩ ΕΣ Σιν Ἐἢ το ΣΈΡΤΣ ξβ λϑ 
“Ανγτιόχεια Πισιδίας... .... ξβυζο 7.9. δ᾽ 
τἀμβλοθς. ἐοϑοπ ρα τα 95, ξα γιβ' ζη Ζγιβ' 
ἼΝ εἰν λ ὙΡΠΣΣ ΤΡΟΡῸ ἔβ γο΄ Ἴη 4δ: 

, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ισαυρία καὶ πόλεις 

ΣΙ συ ΟΦ ν πτπὰ οι ἐκεε ξδ γ΄ “9 ὃν 

ΣΡ, ΣΥΝ ἜΣ 0. ξὃ λ9 

Ὁ ΤΑΣ ΜΕΝ ΤΟΥ Φ ἢ ἔν γ Ἶη γο΄" 

μεταξὺ δὲ Ορονδικοὶ ἔϑνος καὶ πιόλεις 

τ ΣΕΥ ΟΣ ἕγ 78). δ΄ 

ΝΣ ΕΑΝ ΔΕΤΣ τ. κ.ὐς οὐ Ανονε ττ τ τις ἔγ γ ἅη 4γιβ. 

Κεφ. ε-. 

Παμφυλίας ϑέσις. 

[2οὲας πίναξ α΄.} 

δ. 1. Ἡ Παμφυλία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως 
“ἁΔυκίᾳ καὶ μέρει τῆς Ασίας κατὰ τὴν ἐχτεϑειμένην 

95 γραμμήν" ἀπὸ δὲ ἄρκτων Γαλατίᾳ παρὰ τὴν εἰρη- 
μένην τῆς Γαλατίας πλευράν. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν 
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Κιλικίᾳ καὺ μέρει Καππαδοκίας κατὰ γραμμὴν τὴν 
ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Ξαλατίᾳ ἘΞΘΡΤΟΣ μέχοι τοῦ Τεῦμς 

φυλίου πελάγους; ἧς τὸ ἐπὶ ϑαλάσσῃ πέρας ἐπέχει 
μοίρας δρνυ σ ν ρεσυν τ, ον λι ἘΠ Ζγ λς “ὃ 

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας αὐτῷ τῷ Παμφυλίῳ πελάγει ὁ 
κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην" 
δ. 2. μετὰ Φασήλιδα πόλιν «4υκίας 

Παμφυλίας παράλιοι 
(ΛΊΠΟΣ ἐς ΕΝ ἘΝ ΘῈ ΚΩ͂ οἷς δβ λς Ζιβ' 
ΤΠ ΟΛΕΙ  ΥΥΤΝ ΡΞ Ζ το 
Καταῤρῥαχτου ποταμου ἐκχ- 

ἘΟΙΣῚ ΥΥΝνς πον δε έραςς ἐθ Φ΄ ἃς Ζιβ' 
ΠΟ το ΤΉΝ Σ Ὁ ΜΉΝ ξβ γο΄ ἃς 27 

Κέστρου ποταμοῦ ἐχβολαί. “β΄ ἄγ λει 
Εὐρυμέδοντος ποταμοῦ ἐκ- 16 
ΠΟΛ τ ΠΝ ΝΥ ἘΝ ἕγ ΔΞ Σιρ' 

ΣΙ ΘΗΝ τ οτον ν ἐ πιν ἕγ γ ἃς γί 

δ. 3. Κιλικίας Τραχϑβίας παράδιοι 

ΠΣ ΝΑ ἕγ Ζιβ' ἃς γο΄ 
ΡΟ  Ὀ ρτ νυ, ἘΡῸ τς αν, ὩΣ ὃ Ζγ λς ΖΦδ ὁ 

ἕξ. 4. Ππἄλεις δέ εἰσιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ μεσόγειοι" 

Φρυγίας μὲν Πισιδίας 

Σελεύκεια Πισιδίας... .... ἐβ λὴηὴ 2: 
ΠΟ Σ οὐκ οὐ χος τ ῖν ἐν στο ἔξβ ΣΦ ἄη 4 

δ 9. ᾿ιδλαιὸν ϑευδοας οὐν τς Ὁ ξα γ΄ λη Ζγιβ κ 
ΠΟ νόος δ ΟΝ Υνὰ τς τλοὰ ξα ἐγ λη γιβ' 
ἐεοληυνενη". πξϑος τὔν τ νιν ϑ τνὉ Ὁ ξα ὅγ λη ιβ 
οὐ τ πος ὁς «ἰοπ ποπῷ ξα δ΄ λη ιβ΄ 
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24 
δ. 6. 

Π180. ν. ΟΘΑΡ. δ. (Ἶ. 143. 4.8.) 

Καβαλίας δὲ πόλεις 

Ἰκρητοπολυος ἀν 5 - τς τρξο δ Ὁ ξα δῖ ξε ΖΦ 
Τυχλικ δύ  φοδν ον δ χϑν. ξα γο΄ χξ γο΄ 

ἈΠενεδ 5 νει τέ οι ξα «γ΄. .1ξ. 7) 
Οὐρανόπολις ρας πον ττους ομυν νδ ξἕα γο΄ 13 γ᾽ 

ὙΠΟ ἐμ δίσνς θεοι τν τις τον ται ἰλαπιΣ ξαᾳ γο΄ 75 

᾿ἀριασσός Ὁ Δ αν  να Κονι. τς ἕβ ἐβυέχλς Ε΄ 

ἢ λυ σ δα νος ἘΣ ραν, τος ξβ ΖΦ 1ξζ γιβ' 
ὯΠ ΟΠ οἱ δι τς Ἐν πῶ ΘῈ ἘΠῚ δ ον γλ δ ο΄ 
ἈΟΟθορ ντ τ ὑππῳ ΞΠ δι: [Δ ς ιβ΄: 

Παμφυλίας δὲ μεσόγειοι 
Τεξογη πώς τὐοοδ νας τισι ξβ δ΄ ἃἂζ Ζγιβ' 
ἜΣ Ξ ΣῈ ΕΑ Σ᾿ ΒῈ ἔθ᾽ ἡ. ἢξ 
τ  α ΧΘ Ἐοβ δ ὐρνν Ε βος ΒΕΊΝν ἐβ δ λὲ 

Πισιδίας δὲ 

πρ  θβμρα φοα Δα ΚΕ ον ξβ δ 1η γ΄ 
ΕἸΣ ΝΥΣΣ ΣΤΣΣΡΕΘΟΣ ἡ ξθ Ζγιβ' Ἰη δ΄ 
ΟΝ ΟΣ ΕΣ ΝΣ να τ δον πος ξβ γο΄ 1η 
 υδο νας, δὰ αν θα ςς ἢ ἕγ ς΄ ζη γ 
ἀρ ας ν λ ς νιοὶ οὐοιύνι ἐπ ἔγ γ 1η 
Τιαλθονδον ξένος εν ἕγ δ΄ λη 
Κρήμνα κολωνία .........- ἕγ λζ ὅγ 

Κομμοκονδ. Ὁ εὐλ. νον οἷς ξβ Ζγ ἂξ γο΄ 

Τπεονηλισα δ ΣΝ ΣΡ ΔΥΘΑ ρα δρεθλε, γί 

Ουνξϑλις πτᾶρ: ΤΣ ΠΕ τ, τον, ἔχιδιυν δ 
ΞπρΠροΠΠρΠΠΠ΄ΠὋΠ - ἔγ “ .2- 

Κιλικίας Τραχείας μεσόγειου 

ἰχερτής, δ τος τορι δαν ΝΣ ἕγ γο΄ 1ξ γιβ' 
αὐ σ αν δ οι: ἔγ Ζγ 1ξ. Ζιβ' 

ΠΟ προς. γεν δι τς ε τς ΟΝ ΔΆΝ ξρεδι δοιβ' 
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ἹΚολοβοχασῦς το ὩΘΥ Ὁ ΘῈ ἔχ ο 1ξ ς᾽ 

Κίβυρα ἢ Καιβύρα ΤΕΥ ΜῊ ἢ, ξὃ 1. δ᾽ 

ὃ. 10. 1γῆσοε δὲ παράκεινται τῇ Παμφυλίᾳ 
Κράμβουσα .....« Ὁ Ὁννν 3. ὦ 8 ἔγ 

᾿ἀπελβυυσιεῖ θεν. Σαρα ἘΣ, Ἐγυ 

Κεφ. ς΄. 

Καππαδοχίας ϑέσις. 

[σίας πίναξ α΄.} 

δ. 1. Ἢ Καππαδοκία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύ- 
σεῶς Γαλατίᾳ, καὶ μέρει Παμφυλίας κατὰ τὴν ἐχ- 

τεϑειμένην ἀπὸ τοῦ Πόντου γραμμὴν μέχρι πέ θατος, 
οὗ ϑέσις ἐπέχει μοίρας  «.. .«.ν. ξδ ἧξ 70 

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ τὸ Κιλικίᾳ κατὰ τὴν ἐν- 
τεῦϑεν διὰ τοῦ Ταύρου ὅρους μέχοι τοῦ «Δμανοῦ 
ὄρους γραμμὴν ἕως τοῦ πέρατος, 
οὗ ϑέσις ἐπέχει μοίρας. εὐθὴς ἐδει ωρ να ᾿ξ γ 

καὶ μέρει Συρίας τῷ ἐντεῦϑεν διὰ τοῦ “μανοῦ 
ὄρους ἐπὶ τὸ τοῦ Ευφράτου τμῆ- 
μα, τὸ ἐπέχον ποίας ΟΣ ἘΣ οα γο΄ λη 

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν “Ἵρμενίᾳ ἽΤεγάλῃ παρὰ μὲν 
τὸν Βυφράτην ἀπὸ τοῦ εἰρημένου τμήματος τοῦ 
μανοῦ ὄρους μέχρι τῆς ἀρκτικωτάτης αὑτοῦ “πρὸς 
ἀνατολὰς ΡΤ Τὴ ἢ ἐπέχει 
μοίρας Ἰάβρσόνν. τὰ ὑὐ 05 ΣῈ εὐτντνν θα μβ γ᾽ 
μετὰ δὲ ταῦτα τῇ παρὰ τὰ ἸΤοσχικὰ θρη γραμμῇ 
μέχοι πέρατος, οὐ ϑέσις ἐπέχει 
ΓΟ Πκ λον ρ πϑντος,ς, ὁ τος, ΚΑ ν βσΑΜΟδ᾽ χ' 
καὶ τῇ ἐγτεῦϑεν ἐπιζευγνυούσ!ῃ, τὸ εἰρημένον πέρας 

10 

15 
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γραμμῇ, ἀπὸ δὲ ὁ ἄρκτῶν μέρει τοῦ Εὐξείνου Πόντου 

τῷ ἀπὸ «Ἀμισοῦ μέχρι πέρατος, οὗ 
το τ Ἐπ ἐκ Ὁ τοῖς Ἀπ ὦ ὦ Ὁ ἢ ὁ οβ "ὦ μὸ τ 

ὃν ἢ μὲν οὖν παράλιος τοὐτοὺ τοῦ τμήματος ἔχξι 

ΓΝ 

ὅ 

10 

25 ᾧ. ὃ. 

30 

περιγραφὴν τοιαύτην" 

“Δευκοσύ ρων 

-“ευκοσύρων “ἀγκών ΑΚ ξξ γο΄ μγ 

Τριος ποταμοῦ ἐχβολαί.... .. ἘΞ μγ 
ἢ πρώτη ἐπιστροφὴ τοῦ πο- 

ταμοῦ πος ΘΕ ΘΟΔΟΝΝ ζωδ΄ ἐν 
ἢ δευτέρα ἐπιστροφὴ τοῦ πο- 
ἀϑαθυ; οὐχέ ον ον, ὐοοοαι κί τίς ἕς μα 

αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ... .-. ξῃ μα: 
Πόντου Γαλατικοῦ 

ΔΩ ’ ι ’ 
περὶ τὴν Φαναγορίαν τὸ πεδίον 

ὈΜΨΨῬΠΨΠοὍΕΠΠΕΠΕΠΠΕἘὁοΠ ὁ; 

ΘΕ συν τοις ἐρς δ τῦνς τεθονοουοῖς ἕς γ. μγιβ 
“Πρακλέους ἄχρον ΤΥ τ ὃς γ΄ μγ γ᾽ 

Πόντου Πολεμωνιακοῦ 
Θερμώδοντος ποταμοῦ. ὑ ἐκβολαὶ ξξ μγ δ΄ 
αἵ πη αἱ τοῦ ποταμοῦ ...... «ἕξη Ζ μβ δ 
ἡΠ]ολεονε τ πεν πο τς Ἐξ δή ἡ Ἐν θ161 
“ποῦν αθ δεν. ὦ «εν ὦ ἕξ ΖΦ μγ δ 
Ἡζυ ΤΕ ΘΟ τε νοίδιδι τονίον. ὡρείνξις ἕξ «Ζιβ' ὭΣ ιβ΄ 
ἹΒομώναῦ δ ο  εβλεύτ ἐν νεῦδο χοὰϊθ ἕξ Ζγιβ' μγ ὃ: 

Πόντου Καππαδοκικοῦ 
παρὰ μὲν τὴν Σιδώγην 
ἀογσπδλις τρις τ εν μα ξῃ γ' ΜΗ χζ 

ΜΚερασοῦς.....-. τερούοαν σοὐὲ ξηὴ Ζγ μΚ γ 
ΟΣ ΛΥ Ὁ α-ν σὰ ἡ τ τῆς ξϑ' γ' μγ ιβ΄ 



ΟΑΡΡΑΒΌΦΙΑ. δ τὶ 

Σ᾽ ασηεξο βοτῆ. θῖν. ὑώχενξτενο οὐρα Ο 4γ μγ ιβ’ 
δ. 6. παρὰ δὲ τοὺς Κισσίους 

Ὁπιοῦς (ἢ Πηιτυοῦσα). . ..- -. οα μγ γιβ' 
οα μ7 ς΄ 

“1ϑηνῶν ἄκρον ἐξιννερϑς τε χρῆς οα μγ «δ΄ 
Χορδύβη ἢ τα, ἐν τον δρὰ οα γ᾽ μγ δ΄ 
ΠΤ Ὁ οὲ λιλέχα,  ο, ἐλ. νεῖ ιδον τιν ἐν ὰ ἐρτξ οα γ. μὃ Ζγ 
πος ποταμοῦ ἐχβολαΐ.. .οα Ζγιβ' μὸ 
ΡΨ τι βι ἐβῳαμδιος 
Κίσσα ποταμοῦ ἐκβολαί... .οβ ς΄ μὲ γ΄ 

δ᾽ 1. ““ψοῤῥος ἀοϑος ολομεν ἐροαϑ .οβ γ μὲ γο΄ 
«Ἁψόῤῥου ποταμοὺ ἐχβολαί. .οβ γ΄ μδ δ 
χαϑ' Ὁ σχίζεται εἰς τὸν Γλαῦχον ποταμόν, 

ποδ δὲς τὸν, “ἀὔκον .--«{-.- τ ταῖς οβ Φ μγ {δ 
αἵ πηγ αἱ τοῦ Α΄ ψόῤδου ποτα- 
ΠΝ ΡΑΡΕΡ ΟΝ ΘΛ οβ δ΄ μγ 

αἵ πηγαὶ τοὺ “ύκου.......-. [οβ Μγ 
Ἐ αἱ πηγαὶ τοῦ Γλαύκου]... .οα δ΄ μγ 
Σεβαστόπολις ἜΡΥΤΕΡΙΣ ἘῊ ΣΙ ΡΡΕ οβ γ ὑονμὸς ΦΖὅ΄. 

δ. 8. ὍὌρη δὲ ἀξιόλογα διέζωκβ τὴν Καππαδοκίαν, 

τὸ τἬῈ ᾿Αργαῖον, οὗ τὰ πέρατα ἔπξχει 

ΠΟ ΟΕ ΟΣ ἄπουν ἐετονύευτιν χόροον ἔξ 
ΟΣ ΟΣ ΘΝ ΔΜ τον ΠΒΕΝῚ ὃς 19 γο΄ 
« ς ἢ ΄, : -Ξ , 
οϑὲεν ὁ ἥϊέλας καλουμενος ποταμὸς ῥέων συμβαλ- 

ω 3 Ϊ - τ ͵ 

λει τῷ Ευφρατῃ ποταμῷ κατα ϑὲέ- 
΄ Ξ ἐ Ξ . - 

σιν, ἐπέχουσαν μοίρας ......««-Ὁ οα 1. Υ 
Ὁ  Υ ς Ὁ ΡΕΞ) ὔ ΘᾺ «ν . 7 Ε 

καὶ ὃ ΑἸντίταυρος διήκων ἀπὸ τοῦ Ταύρου ορους 

Αἀποί. ὃ. τ. 8. 11. 54ᾳ. νετρϑ ᾿ποίαβϑ ἔθ α}15 δοοοτη- 
τηοᾶδία δάϊθοὶ. 

15 

20 
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28 118. ἡ. ΟΑΡ, 6. 
Ρ - 3 ΄ τὰ ἢ " τ « 

μέχρι τοῦ Ἐυφρατου ποταμοῦ ἐν διαλείμματι, οὐ τὸ 
ἢ ι - ͵ 31 - 

μὲν σρος τῷ Ταυρῷ Οοθξι τημα ἐπέ- 

διε οὐθινος 5: δ 4: τὸ ἐκ οσνύσάτν ἕξε Φ ἢη 
καὶ ΠΤ ΣΤ  σῖς ΤῚΣ ΡΣ ἕξ δ 199 δ΄ 
τὸ δὲ πρὸς τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ ἐπέ- 
χει ιαξοουτο ἡμμθέᾳοις........». Ὁ. οἷα σὲ Ἐξ ΖΦ ϑι γιβ 
καρβδη- ΠῊν τ Ὁ πγ 5. 14 5. πὰς ἡ πε νῖλ Οὐ ΝΣ ΘΟ ΠΟΡΟ οὶ 
καὶ ὁ Σκορδίσκος τὸ ὁρος, οὐ τὰ 

προ υ ΒΕ γι με γα ριοι. τ νον, εν δ ὉΝ τ: ξῃ μα 

ΧΑ Δ ἈΤΝ ΤΑΣ ΑΡΕΡΕΡΗΣΣ ΤΣ ὙΥΤΥ ΕΙΤ ἘΠῚ ξϑ μβ 4 

ἐξ οὗ ὃ Θερμώδων δεῖ. 
δ. 9. πόλεις δέ εἶσιν ἐν τῇ Καππαδοκίᾳ μεσόγειοι 

καὶ κῶμαι μετὰ τοὺς ἐν μεϑορίοις τῆς Γαλατίας “Ἅευ- 
κοσύρους" 

Πόντου Γαλατικοῦ μδσόγειου" 
ΨΟΟΥΜΟΝΝ ΣΝ δ γαῖνονς νον ὸπονο λον ρον ξεον αν Φο, 
Σεβαστόπολις ἑτέρα... . . -. ὃς μβγ 

ἩΕΠ εν δῦδδ ες ας οὐλν νύ Ἑ τες ἔξ χοὸς μβ᾽ τ᾿ 
ὌΠ ΤΥ ξει Μη 
Χολόη ἢ Χολογί ....οὉ«ος ὃς μβ 
ΠΥ ΤΣ ΤΥ Δ ἕξ μα ς΄ 
πα ες το ΣΝ ἕξ δ μα γο΄ 
Πλευμαμὶς ἢ Πλεύμαρις ΣῈ δς Ὁ μμο 78ὲ 
ἀπ διε λνονον: ναούξεν εν το γος αν ὃς ιβ μα δ΄ 

"Ξε μου σοέοΨοσσΠοΠἔἘΠη...-. ὃς γ' μα γιβ' 

οι αν Το τίη. ---- - τ ξ μα 

δν Ἂ 

δ.10. Πόντου Πολεμωνιακοῦ μεσόγειοι 
Γοζαλήνη ἡ Γαζαλίνη....-. Ξε ρ΄ μθ: γο 

κα Αάη. Ἐπάοχίδπα 68, 80. 40, 16. [πίρρ. δταθοᾶ ἀδβτιηΐ. 



(ὦ 

8. 11. 

δ. 12. 

δ 145..4.8)} ΟΑΡΡΑΒΘΟΙΑ. 29 

Ηὐδι δ σαν τς Ὁ ΣΙΝ Ἐξ γον μβ. 5 
ζαρούσν συ ΔΈ Ξ Αι ἕδζ γο΄ μβ ς΄ 
Βαρβάνισσα (ἢ Σαρβάνισσα) ἕξη μβγ' 
ὙΠ τ Ὁ ΠΥ ΎΤ ΟΝ Ν . ἐξ γι. Ηρ 

Ὑπεοκαϊσαθεια Ὁ ΣΡ Έ ΤΕΣ ἕξ γ᾽ μα Ζγ 5 

ὍΣ υ σαί" ΚΞ 55. ΟΣ ΚΣ : ἢ μα δ 
ἩΤεγάλουλα γυ ἐ  ν δυ ἔξ γο΄ μα γο΄ 
Ζηλοα ἘλΒ ΣΝ α πρεολι ἐπ δ Ὲ 8 Ξκ Ὁ ἢ 

Δᾶάνατι (ἡ Δανάη). . «---οο ξῃ μα 
Εβοαστει οι 8 ΣΥ̓ΘΣ ΣΕ ΥΣ ξῃ μ͵. γοΓ τὸ 
ἬΕΙ Ὁ ὁ Ὁ  ν ἘΞ ἘΔ ΕΥΝ ξη Φ μα ἐδ 
ΣΟ θλ πος ΠΤ πν αὐ τας ἕξη γ᾽ μα γο΄ 
Ἡεγαλωσσός πο ΡΜ ν΄. ξη ξοπημὰ γ΄ 

Πόντου Καππαδοκικοῦ μεσόγειον. 
Ζεφύριον ΤΉ ἘΣ Ε Ἐπ μος ὦ ξῃ γ μ7 τ 

πῆ ἀπ νλνδα ἃ, κα τλνν ξ 9 μβ 4 

ΠΣ λΙΣ τὸ ΣῊΝ: τς ἃς ΔΥΣ ξϑυυυυ β Ζὃ 

Ἰκδοδυλησθια τ τινος ΧΥΜΨΑ ο μΥ 
ΠΟ τεουοττπτ τὺ 9 ιβ 
ΤΑ σΊθαΣ Στ: τῶν ὅθ, α θσδας οα γ δ ΗΒὲ 

ἩΤαρδαρῶθεν τ τὰ εν τ ἘἘ88 οα ΖΦ μ7 γο 
αμουρήσαρβον .........-- οβ μ) ἐ: 

Στρατηχίας Χαμάνης 

(ὴ Χαμανηνῆς ἢ Χαμαννησίας 7) 
ΚΟ τ λον τον: 2 ὙῈ ἕξ "- Ζδ κα 
᾿Ἴϑῦοκα, ΡΜ ὐὉ ἕξ μ 
πο ρροριι[ὁΠΠΡὌὋ ἔἕε ἐδ μ᾽ Ζγιβ' 
Οὐχύατα τειν ἐν ΒΝ ΟΝ Ξ Α ἢ 
τ ρου»: νον ἘΣ ὧς ξξ γε μ ἢ 

στ τὸν ἕς Ἄν." 
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80 
8. 13. 

8. 14. 

8. 16. 

ΠῚΒ.Ν. ΟΑΡ. 6. 

Στρατηγίας Σαργαραυσηνῆς 
() Σαργαβρασηνῆς) 

Φίαρα": ἀποδον ο τ νονονδς τ ὑπὸ ὁ Ἐξ 

δον ἡ ες τΝ αν τολξ το ἐκ ὴ ὃς γ΄ 
πύργο οις πόνον λιν δ οθδνὰ ἕξ 
ἸΣ ΠΣ λ ο Στ ςτὸ ζθὺν ἘΡΈ τα 
ὙΠ ΡΣ δ δ τρὰς ες φὺς οἷς ξζ γ΄ 

Μάρωγα Ἀπ᾿ ΕΣ ΠΥΝΕΣ ἐλ ο δ Ἐζ ς΄ 

Στρατηγίας Γαρσαουρίας 
τατος Ἀροιορορν πὴ ἕξ 

“ἀρχελαΐς δ τ νον ἐφ ἐξ αδιοι ἕς “δ 

νυ εσομ πδίσον ἀν ΦΥ ΡΑ ες ἕξ ΖΦ 

εὐ δ θεῖν ἐν ἐν ΠΕ ΘΡο σο; ἕξ Ζ 

Σαλαμβοία ἢ καὶ Σαράβραξκα ἕξ 
δ΄ 

πεεραπυοχί, τ ΣΟ ΞΈΝΟΩΝ ὃς 

Στρατηγίας Κιλικίας 

ἡπουσιε νὰ αν οα ὃς 

Ἔἴρυσ (ἡ :Σεϊόυα) « «τ. οὔ: ἕς Ζ 

ἜΝ ἕς δ΄ 

Μαζα ἡ Μαζακα ἢ καὶ Και- 

Ὁ Ε ΎΜ ΠΡ ἕς ΖΦ 

Κύζιστρα δ τ Ν ἀολ μενος γοχδΝΑ [ΞᾺ 

Ἔβαγηνα (ἢ Σεβαγηνα). . -.. Ἐδωδ᾽ 
Ἄρχαλλα ΠΡΕ ΝΡΕ ΚΕ ἘΡΤῊ ἕξ ΖΦ 

Σοραξ εσθς «ἜΝ τς ΘΚ ΠΩΝ: Ἐζ ς΄ 

“Μυκαονίας 

ηδοσσε  ο σοΣ ξδ γο΄ 

καροοας ν ΘῸΣ ξὃ «ὃ 

ἩΓΣο  ο  α α οε ξ νς ξὃ « 

ΡΣ ΠΡ ξὸ Ζὃ 

Ξ 

ἜΙ ΞΙ ΞΙ ΞΙΞΙΞΙ 

ΟῚ ΣΟ ΒΟ Ὁ ΞΞῚ ἘΞ ΟΡ ΞΡ 



“ »146..4.8ὴ) ΑΒΜΕΝΙΑ ΜΙΝΟΕ. 31. 
ἜΘΟΥ δον Ὁ ἕξ 2η «ιβ΄ 
ΧΟ ΠΠ 0 Ἐπενι Ἐξ στὰς σης Ζὃ 
ἘΡ ΟἴΕ ΟΣ πὴ τω ας ἕξ ΖΦ λὴ. 2 

ὃ. 1 Αντιοχξβιανής 

πε ες εν ξδ γ ἢη δ΄ 5 

ΡΟΣ ἈκτλΣ μα αβνη οβιεδδθε Ἐὃ Ζὃ 1λη ιβ΄ 
Ὁ ΣΑ ἄπουν ΘΥΜΌΝ δ. ἮΣ ἕξ γ΄ ἅη ς΄ 
ἡ σρανοα, ἀ Σ ΣΣ  Σ ξδ γο΄ ἀξ Ζγ' 

δ 18. Στρατηγίας Τυανίδος 

ΠΟΥ τα φεθνεα τ ἐν. ΤΥ μού δτ ΞΕ σὴ λα 1ο 
ΠΣ ΚΔ γπ τς ἘΞ λη Ζγιβ 

πα, Ὁ τας ΤΑῚ ἘΞ ὦ ΠΝ Ζγιβ 

ΣΟΥ τον ΕΟ ἘΞ λη ἐγιβ ὲ 

Κεφ. ζ. 

ὦ Φρμενίας Μικρᾶς ϑέσις. 15 

[.4“σίας πίναξ α΄. 

δ' 1. Τῆς δὲ Μικρᾶς “Δρμενίας ἢ μὲν ἀρκτικω- 
τάτη καλεῖται 
η δ᾽ ᾧτε αὐτὴν 
εἶτα 

τ ΞΟ ἩΣΞΥΕ ΤΟ 
καὶ ὑπ αὐτὴν ῖ ᾿ τ 
καὶ μεσημβφρινωτατη μετὰ 

τὴν Ορσηνὴν 

δ. 2. Πόλεις δέ εἰσι παρὰ μὲν αὐτὸν τὸν Εὐφράτην 

3 

τη πὴ λ  θγα τ ὁ νόμῳ 

Ὀρβαλισσηνή; 
Αἰτουλανή; 

Αἱρετική; 20 
Ὀρσηνγή; 

Ὀρβισηνή. 

ἜΑ μβ Σὲ 
ἐϑ ὐώοα μβ 
ΤῈ Οὐ “ 
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32 

ἐν 

δ. δ. 

ἘΓΡ ἧς ΣΤ ΟΥΤΡΕΥῚΣ: 
Ἶ Ξε 

“ἷ Σίσμαρα σας τ ΚΕΤΟΥ ἀπ Ἀ οὰῦ το τς φεὰ τες οα ὦ 

Ζ ον  όοροσ πὸ" οα « 

ποσόν τιν οα 
5 ι ι . τ ἴ 9 , 
Ἐντὸς δὲ καὶ παρὰ τὰς ορεινας" 

Στ ἀπ πλ ΡΕΟΑΣ ξϑ Σ 

πυροῦ οο δεν οὐ εν ἐυηνλστε ο 

ὙΠ ὐπουζιρς δον τῳ οὐσλνυ τ Σ: ΠΕ ρα 
ὌΝΟΣ ΟΝ ΝΟΥ τὲ τ δον ΔΩΣ αν ΟΝ ξ 9 

Χορσαβ ΣΕΥ ΥΑΥΩ ξϑ᾽ γο΄ 
ἜΘΟΣ ΙΝ σαν τ τρλελο οι λό πεη τον ο. ὦ 
“4αγῶνα ἊΝ τ ἢ" ἕῃ γο΄ 

Σελεῦ βεθ ὁ ΝΟΣ... Νἰποκυζοί νους ΞΦ ἐὦ 
Καλτιόρισσα ἘΣ ΉΤΟ ξ 8. Ζγ 

ἘΣ ΑΓΕ ΝΟΣ ἄχ αν Α ὐδ ἢ ροθ τῷ ἃ ο γ΄ 

Πισιγγάρα ἢ Πινσίγαρα.... ἕξη Ζ 

δ κα ΜΕΝ ἐπνεις πε ΜΕ ΝονδΕ δ 

ἐλ ππερβρῖν τον κοτε ρρῶς ξῃ δ 
τ π᾿ ἡ ΣΕ αρββϑλυ δυνσει Ὁ.7. 
Μασόρα ρος ἢ ὥ. τὦ 

ρόμανδί(ρ)ος δ Ἀ οοα τῇ εν κάν οδε δ γο΄ 

ὙΟΥΕΜΛΈ ΡΟΣ Ἐδῶ δὸ ΑΝ ἢ ΖΦ 
ΡΟ δ αν τὰς υρ νος ον απ ξϑ 
θανή τ Ὁ δ ὉΥΤν τὐνοςς ἐς Ἑ ξϑ ἐδ 
ἐφουϊφτην τς ΘΒ ΝΣ Ὁ ἕξη γοΐ 

Μάρδαρα ΝΠ Ἀν ΔΝ ἘΦ τγδθτο τ : δ ιβ' 

Οὐάρσαπα ἩΟΣ  μο ΦΡΟΟΒΙΝΣ  ἀπδ0. δξ ὅγ 

᾿θϑσο Θοσαρῦ) . Ὁ ἕξη 
Μελιτηνῆς 

παρὰ μὲν τὸν Εὐφράτην ποταμὸν 
Κα) οὐθννοο. οὐοκω εν οτδονόνκες οα ΠῚ 



(᾽ ρ.147.ε4. Β.) ἈΒΜΕΝΙΑ ΜΙΝΟΕΗ. 

8. 6. 

ἜΣ 

() 

8. 8. 

ρρὲς ΣΟΛΏΝαΣ το το τ τυσ το: οα 

ΜΠ ελιτηνή τα τ ἐεατυ τον. οα 

ἐντὸς δὲ τούτων 

Ζωπάριστος ἜΝ. ο 

ΤΙ αοισα δι Ἢ ἀπ. ἘΌΑΥδ ἕξ Ζδ 

κεσνεα 5 τοτ δε πΎΡΟΔΉΥΑ ξϑ γ 

Φουσιπάρα. ... .--- ἐφ σα. ο « 

Ἡρο μΟ δλδιη, ον εττ πρξιξεαθ εὐοῖ: ΘΠ ἘΠ 
Ὁ ΥΕ ΔΥΎΣ πττν ΤΥ ἘΡῸ ΤῊ ἡ ξ8 

ἜΘ τ  ΈΡΝ ΠΠ ξϑ 2 

«Δεύγαισα Ἐς Ὁ ὁ 

Καρμαλα δι οφεδολ τε γαῖ. δι Ο 70 

Σημισός δ ἐᾶν τὸ ἔνι ὦ, τς τῷ ϑιδύον σας ἃ λὲς σὺ 

ΠΟ ΞΟΥ͂ΘΟΣ: τ. 5 τοῖν ΣΝ οοτες ξξ 2 

Στρατηγίας Καταονίας 

Ὑξα βασι! δ τς τπ νον ἧος ξζ δ΄ 

ἐπυν  ΨΑΑς τα π ονεσν ταδὶ ὃς ἐγ 
“προ λλίε δ δε ιν τὸ ἘΧ ΤΩ ξξ 

συβια τσ θεν πα ταν ἔνε ις Ὁ ὃς 
ΠΟ ΓΔ ΟΠ Ολδς» πτ τὸν τ τ Ἔ γο΄ 

γι λισανησεεις ἐν ι ττι τὸς: ΞΡ ἢ 
παν δον. δῶν τι τς ὅν ξ 

Κόμανα Καππαδοχίας....... ξῃ 
Ἰμόψου Κρήνη ......Ὁ«ς ξξ γ' 
Ἤν αὐ αβέδο ας. ο οἷς «τ τ ας: ξῃ γ 

ἌΠΟ ΕΘ ΜΟΣ δἰ τὐ δον ειδδτους ἘΣΚΩΝ ξη γο ἢ 
Στρατηγίας Μουριανῆς 

ΣΟ ΟΣ ρον ας ον ἕξ 2 

γα τς ΡΠ: ξῃ δ΄ 
ποτ σε, ἡ δ. τὶ ἕξη γο 

ῬΤΟΙ, ΘΈΟΘΒ. 11. σ 

9] 59] .-Ξῷ «Ξ δ 

.Ξ δ τὸ 
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8. 9. 

ΠΙῚΒ. Κ. ΟΑΡ, 1. 

ἡνυσῦο τ αοιονοας σε τε τες τοῖς ἴχὰ ἕξη γ΄ 

Πάσας αν ΣΝ Εν ΤΣ ΞΘ 
Ἔσο σλς ππν ἐπ θ ἢ ξη ιβ 
Ἰο ἡγ Σην οὐ ρε  α σῦν. ξη ς΄ 

Στρατηγίας Δαουϊνιανῆς 
πρὸς μὲν τῷ Ευφράτῃ ποταμῷ 
ΤΩ Το ἀϑήνοτος τας τὸν Ἀν δι υσδαν. οα 

ΠΠ7 τ ι ἘΟΕΝ Στ Ἐκ δὴ αι ἘΣ οα 
Ἑησυδιίσδιν τς δα πος ὦ  Σ Κρ οα 

ἐντὸς δὲ τούτων : 
ΟΣ Α Ελέδ τ Ὁ κὸν Ὁ οἱτ 

ἘΠΕ ΝΣ ΚΘΕ ΦΩ͂Σ ΔΚ ον ΨΌΡΑΨΡΝ Ὁ δο τΝ, ο 

ΡΟ ΘΠ ΡΣ τ ν Ὁ 
κα τ πὸ ΕἾΜΕΝ ον τὸ πρῖδαι τ ΡΟ ξϑ γ' 
Σοθαζ νυ ἐν θεν χτς ξῃ ἦγ 

ἡνυσσλ πρ ν ξϑυε: 
πεσσα τ εδι ΦΑΊΘΕΣ ἔξ γ' 

Στρατηγίας «ἀραυηνῆς 

παρὰ μὲν τὸν Εὐφράτην ποταμόν; 

ἡρυλεοστ λεν  τ τε οα 

Βαρζαλώ ΘΝΑΤΩ͂Ν  ης Α ὙΣΩβελνΣ ομθννὶα οα 

. ἐντὸς δὲ τούτων 

ΣΈΟ ἐσ ΟΣ δτ τ νι κ ἐπε οδδεονς οΟ γο 
“Μακριασσός δὲ Δ ΟΣ Ὁ πα ἀρ όσον διε ο ὃ 

Ῥητελε ΡΣ ἘΣ  πον ΔΥῸ τ ο 
ΤΠ ἘΣ ΘΝ δον ΣΥΝ ΤΡῚΣ ἕξ Σ 

."-» “Ξ 1 Ως: 

-- ἀνὰ 

τος ἐπ τὸς 
. 

ΓΕ τ ἐς πὶ 



δ. 1. Ἢ Κιλικία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως τῷ 

ΟἸΠΙΟΊΙΑ. 

Κεφ. ἡ. 

Κιλικίας ϑέσι ς-. 

[2σἰας πίναξ α΄. 

80 

-Ὁ 9 ΕΣ Ὁ 

ἐκτβϑειμένῳ τῆς Παμφυλίας μέρει, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν 5 
Υ̓ τ ι 21 » 9 τ ω- ς. - 

Συρίας μερξι Ἐπ τον “μανον, τῷ ἀπὸ τοῦ προς τῇ 

Καππαδοκίᾳ πέρατος παρὰ τὸν Ἰσσικὸν κόλπον διή- 

κοντι καὶ τὰς ““μανικὰς Πύλας, οὐ 
πέρατος ἢ ϑέσις ἐπέχει μοίρας... «89. ΖΦ 

ἀπὸ δὲ ἄρκτων, τῷ ἐκτεϑειμένῳ τῆς Καππαδοκίας 

παρὰ τὸν Ταῦρον ὅρος μέρει, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας, 
τῷ τὸ Κιλικίῳ αὐλῶνι, καὶ τῷ ἸΙσσικῷ κόλπῳ κατὰ 
περιγραφὴν ἔχουσαν οὕτως" μετὰ Σύεδραν πόλιν τῆς 
Παμφυλίας ἑξῆς παραλιος. 
δ. 2. 

8: 

Σρλεῆξίδος Τραχείας χώρας 

πεσε  τγσς, δι ραταρα, ον δὲ τν ξὸ 
τ ων Τὶ ἘΓΧ ἘΥῚ ξὸ γ' 

᾿Αντιόχεια ἐπὶ Κράγῳ πον πΕ τ ξὃ ο΄ 

Ἡμείρείεες. δπτον τὰ τα ἀντ ϑερς ἃ ξὺ Ζγ 

Κητίδος 

“Ἀνεμούριον ΠΕ ΠΥ πν τν ἘΞ τῇ 

-“Ἰρυμάγδου ἡ ῆ Ὁρυμάγδου πο-' 
ταμοῦυ ἐπβόλαν ὐσσϑ ς. ἕξ γ 

ΡΣ ἘΘΑΜΕ  εέβου δος ἕξε ὦ 

ὙΠ Κελερ είν. ΤΠ ρα Ὁ ΥἘΣ ἕξ Ζ 

“ἀφροδισιάς ἑὰς το δα ΜΎΤΗ, ὃς 

λς γ 

[Ὁ [ἂΠ 
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( Σαρπηδὼν ἀπθι ἐξ εν, πῶς ἕς ς ὃς «δ΄ 

Καλύδνου ποταμοῦ ἐκβολαί... ἕς "6015 ἐγ 

Ζεφύριον ἀΣθον Ὁ πα ες κτλ οἷ ΞΕ. ΧΕ 70. 

δ. ἅ τῆς ἰδίως Κιλικίας 
Ῥ ἀζωρυχοε ἐλ  τος, λον ἃ ΣΕ χε ὅγ, 

ΣΕ ποτ πο οἰ ΕΙΣ ΞΕ δὸ 1ξ Φὴὶ 
“άμου ποταμοῦ ἐχβολαί. ... Ἐξ λε -Ζὺ 
Πομπηϊούπολις ἡ καὶ Σόλοι. «Ἐξ δ΄ ἃς γο΄ 
εὐ ΟΙΟΥ ὁ τῖαιο, ἐκοεύοος οθλ Δορυρούην ἔξυςες ὑεῖ 7)" 

10 Κύδνου ποταμοῦ ἐκβολαί... «Ἐξ Ζδ ἃς γο΄ 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ..... ἕς 1η 

Σάρου ἢ Σινάρου ποταμοῦ ἐκ- 
βολυν τ το ὐταρένῶν Ξὸρ ἕῃ ΠΣ 

Πυράμου ποταμοῦ ἐχβολαί. «ξηὴ δ᾽ ἃς ΖΦ 
τό αὖ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ. .... ἕξη δ ἢλη 

ΠΤ αλλ ΣΕ, ττοπὶ ἀϑῖξ ἀθεῖγε ξὴ αν 
Σεῤῥαίπολις κἰόμην -. οεύεθος ταὶ ξη Ζὲὲ ἃς ὦ 

Ἴ ΠΘΈΡΕΝ ον ἐν ΟΡ ἘΤΡΤΟΣ ξϑ ἢ ὦ 

ΩΣ ΦΈΝΝΝΕ ΞΟ Τὰ ΚΡ ΜΥ  Ἀΐὶ ξϑ. γ ἃς γιβ. 

90 ὃ. ὅ. Πεσόγειοι δὲ εἶσι πόλεις ἐν τῇ Κιλικίᾳ, τῆς μὲν 
Τραχείας Σελεγτίδος, 

ἩΟ ἀν ΟΘΕ πὐοονς ἐρινοοτ ξὃ Ζὃ λξἕ ς΄ 

ΠΣ ΟΠ ΛΤΣ γ5: τ, τνϑυ δι ϑρ εξ ἕς γιβ λΣ 3, 

ΦιλιαιδεέλδιοΣ ξε5᾿. ὁ πολι τυκ βου ἕς λζ γιβ 
σὅ Σελευύχκεια Τραχεῖα .. ...--. ΞΡ ΠΟ ἢ 

“ οπθισ σρδιον ἐπα κε οις ΞΟ ΤΑ ΠΣ ς᾽" 

δ. 6. Κητίδος δὲ 
Ἰλ ασο,. ΣΤ ΟΣ ὃ Φυ λδ 

4Δαλασίδος δὲ 

80 Νίνικα (ἢ Ἰγήνικα). « «νος ξεν τ 

τς ἔα ὩΣ 
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Χαρακηνῆς δὲ 
Φλαουϊόπολις ....««τν νος ΞΕ ἐν ΕΖ 

“αμώτιδος 

ΕΣ ΑΣΑ ΣΡΥΣΟΣΣ ἕς ἢ 
“Μακανίτιδος 

ππθη ΡΟ ΠΟΛ ἐν Σ ΣΕΣ ξξζ Ζγ λξ γ' 

Βρυκλίκης : 
“υγουύδεον νον σπου βοςς ἘΣ ες: 

ὃ. 7 Τῆς ἰδίως Κιλικίας μεσόγειοι" 

Τρ ΟἿ τ τυ δον Δ ΗΝ γο ἃς 4γ 

δα οῦτις ἐξοσμχνθαχε, ἈΚΡἢ τ ἘΠ ὃ Δ: “Φὺ 
Καισάρεια πρὸς Αναζάρβῳ. «ἕξη Φ ἃξ 

ἡτοψουὲσ τίσι ππτι ἀος ΕΣ ξη Φγ᾽ ἃς “δ 
ἹΚασταβαλα..".». το. ἘΕ ΑΝ ΔῚ ξ9 ἼΠ: 

Ἰγικόπολις.......-. ἐΡελΝε Ἐῶ ΟΣ ὃ 

Ἔα εἰσ δεν ἀντ λοδονοεδε ες 5} ξϑ Φ ἃς γο 
καὶ αἵ ««μαγικαὶ Πύλαι....... ξϑ Φ ἃς γ΄. 

Κεφ. ϑ΄. 

Ω Ξ 2 τὸ ῇ 

Σαρματίας τῆς ἕν «“Τσίᾳ ϑέσις. 

[“2σἱας πίναξ β'.] 

ες ΕΓ ΙΞΝ ῃ ͵ ᾿ ΞῸ Αι ᾿ Σ ᾿ δ. 1. Η ἕν “σίᾳ “Σιυρματία περιορίζεται απο τ 
ἄρκτῶν ἀγνώστῳ γῇ; ἀπὸ δὲ δύσεως τῇ ἕν Ευρωπῇ 

μ -Ὁ ᾿Ξ Ὁ 7ε. Ὡ 

“Σαρματίᾳ ἕως τῶν πηγῶν τοῦ Ταναΐδος ποταμοῦ, 
3 - - φ. - - 3 Ὁ 

καὶ αὐτῷ τῷ Ταναϊδι ποταμῷ ἕως τῶν ἐκβολῶν αὐτοῦ 
τ ω Ὁ ὰ 

εἰς τὴν Μαιῶτιν λίμνην, καὶ τῆς Μαιώτιδος λίμνης τῷ 
ΒΙ τ - 7ε. Ξ' - " ᾿ -" 

απὸ τοῦ Ταναῖδος ἀανατολικῷ μέρει μέχοι τοῦ Βοσ- 

οι 

10 
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πόρου τοῦ Κιμμερίου, οὐ μέρους ῆ ϑέσις ἔχει οὕτως" 
δ. 2. μετὰ τὰς τοῦ Ταναΐδος ποταμοῦ ἐκβολάς, 

“νι σθο τ ἡ πῆς τοῦδ ἐὐϑος ἘΣ δι ἘΠ Ὁ 

“Μαρφουβίου () Μαραβίου) πο- 
δ τὰν ἐπβολαέν απ ἕξη γγ 
ΟΣ ΘΒ ΡΣ ΣΟΙ͂ΣΙΝ ξῃ Π ΖΦ. 

δ. 8. ἹΡομβίτου Μεγάλου ποταμοῦ 
ἘΣ ΟΣ τὸν ἡνα ΝΣ ΟΡ ΤΣ ξη Φ νβ 

Θεοφανίου ποταμοῦ ἐχβολαΐ. «ἕξη Φ να γο᾽ 
10 πε εν ΣΝ ἕξη Φ ναγς. 

δ. 4. ῬῬομβίτου Μικροῦ ποταμοῦ 
ἘΣ ΠΟ ΟΣ αν ας πο λνέναιν πόδες ξ9' ν» Ζ 

᾿ξαβῖτις Ταινία παι Ὴπ Ὁ ἕῃ γν 
-“Κυράμβη ἢ ῇ Τυράμβη ἐαυρεδδ τ νς ξϑ' γο΄ μϑ' ἔγ 

1ὅ “Αττικίτου ποταμοῦ ἐχβολαί..ο μ9' γ' 
Τέρουσα ΝΣ ΟΣ ΣΟΎ Ο μϑ 

Ψψάϑιος ποταμοῦ ἐκβολαΐ.. .ϑ. Φ μη δ 
πη τητος ΣΈ θ τας ἘλΔΕΝΥ Νάσος: 89 μη «“: 

5: Ουαρδάνου ποταμοῦ ἐχβολαί. ἕξη μη γ' 
90 Κιμμέριον πα Ά ν- ἘΡΧΥ ΤΠ 

“Ἱπάτουργος. ἡ απ ὴρ Ρνεῦν τ τς Ἐς ΖΦ μη ὃ 
᾿Αχίλλειον ἐπὶ τοὺ στόματος. .δ.“Ζό4 ο:π μη Ζ. 

δ. 6. ἐν δὲ τῷ Βοσπόρῳ τῷ Κιμμερικῷ, 
ΟΡ ΘΟ π΄ ΠἘτΠΡ ξὃδ ΖΦ μὲ ἐγ 

5 Ἰοορονθ μὴ. «νὰ τονν ὅτ. οΣ Ἐδ' δῖ τὐλιξε Ζὶ 
δ. 7. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ τε ἐντεῦϑεν μέρδι 

τοῦ Ευξείνου Πόντου μέχρι Κόρακος ποταμοῦ, ξτι 18 

Κολχίδι καὶ 1βηρίᾳ καὶ «Αλβανίᾳ μέχρι τῆς “Ὑρκανίας 
τῆς καὶ Κασπίας ϑαλάσσης, ἧς πλευρᾶς ἢ ῇ περιγραφὴ 

80 ἔχει οὕτως" 
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. 8. μετὰ τὴν ἹΚοροκονδάμην ἕν τῷ Πόντῳ πάλιν, Τ' ἢ 9 3: 
“ρμώνασσα θυ ἢ ΦΥΤΗΜΑ Ὁ μξ «ὥ 

δ νδιασε χη» το τ βος ἔθ 
ΣενδαΣ μη δ εν, ες ὃς μη 

τ τωδληνη ὁ 8 συ Ἐρ χα, δξ ον μξι χϑι ἃ 
Ῥατα χπη τα: ΕΘ ΘΝ ὃς ἔς μ᾽ 2) 
ψύχρου ποταμοῦ ἐκβολαΐ .. «ἔς γο΄ μξ ἐγ 
π)αϊαιβο Ὁ τα κοβυλιθανον ΞᾺ ἐξ δ᾽ 

δ. 9. Κερχϑτίδος κόλπος... «««... ἔξιυσου ΝΣ γ᾽ 
τ πο τς ξῃ ἐξ « το 

Τορετικὴ ἄκρα. «««Ὁὐννν «ξη μξ 
“β αλιξ πόλις “-τοτενθ.  οϑυι ξη ϑϑυρ με δ 
Βούρκα ποταμοῦ ἐχβολαΐ...ξ 8 ᾿ξ δ᾽ 
ιν αν ἰδ, υος. τὸ ἄνα τεῦς ξϑ' γο΄ μξ δ 

δ. 10. Θεσσύριος ποταμοῦ ἐκβολαί..ο ς΄ μζ τό 
ψεδοτερὸν" Τεῖχος ἐϑύθυνν : 0 ἐς Ζγ 
Κόρακος ποταμοῦ ἐχβολαΐε: το. μὲ 

τὸ ἐντεῦϑεν ἐπὶ τὴν πλδυρὰν τῆς 
ΚΟ χεύος πέος: νι τ οττο ον εἰς ἐν 08 μζ Ψ 

8:11. Τὸ ἘΕ εῖθ ἐπὶ τὸ τέλος τῆς 1θηρίας, ἐν ᾧ καὶ 90 

αἱ “Ξαρματιπαὶ Πύλαι τ νοῦς ἘΣΘ Δ, Ἢ οἕ μξ 
τὸ ἐγτεῦϑεν ἐπὶ τὴν -Αλβανίαν μέχρι τῆς “Ὑρκανίας 

ϑαλάσσης πέρας, ἐφ οὐ 
Σοάνα ποταμοῦ ἐχβολαΐ.. ...... πς μὲ 

δ. 12. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ ἐγτεῦϑεν μέρει τῆς "5 
“Ὑρκαγίας ϑαλάσσης, ἕν᾽ ᾧ μετὰ τὴν τοῦ Σοῦᾶνα πο- 

ταμοῦ ἔχβολην, ἢ ἧ: ῇ ΤΈΒΕΣ ΠΥ τ πε μξ 

᾿Αλόντα ποταμοῦ ἐκβολαΐ. .. ..... πς μξ γο΄ 

Οὐδωνος ποταμοῦ ἐκβολαί........ πξ μη ο΄ 

“Ῥὰ ποταμοῦ ἐκβολαί .. .....ςος πὰ ΠΣ 
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ἊἋὯρ 11Β. ν. ΘΟΑΡ. 9. (Ἶ ρ. 150. ε4.8Β.} 

καὶ τῇ Σκυϑίᾳ παρὰ τὸν Ῥὰ ποταμὸν μέχρι τῆς ἐπι- 
στροφῆς, ἧς ἢ ϑέσις ἔπέχει μοΐρας πᾶ γὃ 
καὶ παρὰ τὸν ἐγτεῦϑεν μεσημβρινὸν μέχρι τῆς ἀγγώ- 
στου γῆς. 

δ. 138. Ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα τοῦ Ῥὰ ποταμοῦ ἐχβοίὴ 
πλησιάζουσα τῇ τοῦ Τανάϊδος, ἧς ἢ 
ϑέσις ἐ ἐπέχει μρίονοου. τιον). οὺ γς" 

ὑπὲρ ἣν συμβάλλουσι δύο ποταμοὶ δέοντες ἀπὸ 
τῶν Ὑπερβορείων ὀρέων, καὶ ἡ μὲν τῆς συμβολῆς 
ϑέσις ἐπέχει τος ἜΑ τ ΟΣ Ὁ γη ἔ 

(, αἵ δὲ πηγ αἱ τοῦ μὲν δυτικωτέρου 
αὐτῶν ἐπέχουσι ΠΟΙΌΣ τη νο  ΤΣ εἰῶι ξᾳ 

τοῦ δὲ ἀνατολικωτέρου ἐδίδουν, πιο την ἕξα 

δ. 14. Διέζωκε δὲ καὶ ἕτερα ὁρη τὴν Σαρματίαν 
καὶ ὀνομάξεται τά τϑ Ἵππικὰα, καὶ τὰ Κεραύνια, καὶ 

ὃ Κόραξ ὅρος, εἰς ὁ περαιοῦται τὰ διὰ τῆς Κολχίδος 
καὶ τῆς Ἰβηρίας ἀνιόντα; καλούμενα δὲ Καυχάσιο; καὶ 
ἔτι ἢ ὑπὲρ τὴν 1βηρίαν αὐτῶν ἐπιστροφὴ; Καύκασος 
καὶ αὐτῇ παλουμένη. 

δ. 15. Τὰ μὲν οὐν τῶν Ἱππικῶν 

ὀρέων ἄκρα ἐπέχει μοίρας... «- «ὁδ᾽ γὸ 
ον αν πὰ ούτε νι ΨΥ ΣῊΝ γβ 
τὰ δὲ τῶν Κεραυνίων .. ««««.ν οὐ πϑ' μϑ 2 
χανε πο δ τεῦς ΠΡΟ τὰν υὐλος ΚΩδ. στὸ γβ 
τὰ δὲ ΑΞ μῆ 

πὐρδ ον υνν. δὲς. πο δον γον δας ΦΊΘΕ μη 
τὰ δὲ τοῦ Καυκάσου ... . .-«-«« «08 μξ τς 
ὙΠ πες ξρονονος ςρτ δ λυ διδοιατεξ μη 

3 

ἐπέχουσι δὲ καὶ αἵ μὲν Αλεξανδρου 

ΠΣ ΡΠ ἜΠΉΕ ΟΥ̓ να Φ 



ΒΑΒΜΑΆΑΤΙΑ 

αἵ δὲ Σαρματικαὶ πύλαι... 

᾿Αλβάνιαι δὲ Πύλαν ..... 
’ ι ᾿ Ξ, »-ὝὝ δ. 16. Κατανγέμονται δὲ τὴν Σαρματίαν ἐν μὲν τοῖς 

πρὸς τῇ ἀγνώστῳ γῇ: 

ἈΜΝΙΑΤΊΙΟΑ. 

ἀν στ μὴ 2 

ἐγπ τ μόν ἐσὲ μξ 

4, 

κλίμασιν οἵ Ὑπερβόρειοι Σαρμάται; ὅ 
ΞΥΨΑῚ ᾿ ΄ εἴ 
ὑπὸ δὲ τούτους οἵτε Βασιλικοὶ Σαρμάται; 

χαὶ ΜΜοδόκαι ἔϑνος, 
᾿ν ς ᾽ὔ ; 

χαί Ἱπποφαγοι Σαρματαιῦ; 
ε ι Ἢ [4 

χαὶ ἔτι ὑπὸ τουτους Ζακαταῖι, 
καὶ Σουαρδηνοὶὺ 10 

ΝῚ 39 -Ὁ 

καὺ α΄ σαϊοιυ" 
- τ ᾿ ι ΄ - παν - 
εἶτα παρὰ μὲν τὴν βόρειον τοῦ Ταναῖδος ποταμοῦ 

ἐπιστροφὴν Περιέρβιδοι, μέγα ἔϑγος, 
ι ρὼ ’ 5 7 2» 

παρὰ δὲ την γότιον [ΙἯαξαμαται ἔϑνος. 
Πόλεις δὲ 

“Ἑξάπολις ΦφΦο Φ Φ .Φ . . . 

Ναύαρις δεογος δι ύ εν 

παν τον 
ς [ ι ι 

8.17. Ὑπὸ δὲ τοὺς Σου- 
τ 

ἀρδηνους 
κι ἌΝ 5 3 ωῳ ω ε. -οΨ 

καὶ ἀπ αἀνατολὼν τοῦ Ρὰ 

ποταμοῦ 
χαὺ 

Ν 

καὶ 
» ΘΙ τῷ . τ 3 
εἶτα ὑπὸ μὲν τους Ιαξα- 

μᾶτας 

μεταξὺ δὲ τῆς Μαιώτιδος λίμνης καὶ τῶν ᾿Ιππικῶν 
ὁρῶν μετὰ τοὺς Σιρακηνοὺς 

ἐσ ενννοβ γ8 γο΄ 

Φι έτος 6 .0 78 

ΑΕ δ ΞΕ γδ γο΄ 

Χαινίδες, 

Φϑειροφάγοι, 
Ματῆροι, 
ἢ ἹΝησιῶτις χώρα' 

Σιρακηνοί: 

Ψηήσσιοιυ" 

Θεμεῶται, 
Τυράμβαι. 

15 

30 
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42 ΠῚΒ. ν. ΟΑΡ. 9. (ρ.151. εἃ.8.) 
- 9 

εἶτα «Αστουρικανοΐ" 

δ. 18. εἶτα μέχρι τοῦ 
[ 3᾽ 3Ι 

Ἄορακος ορους Αριχοι; 

πκαὺ Ζιγχοί: 
εἴτ ᾿ ι 9 " - 

ὑπὲρ δὲ τὰ εἰρημένα τοῦ 
7 δ Γ 

Κοραᾶκος Ορή Κοναψηνοῖ; 

καὶ Μέτειβοι, 
ἣν 3 -Ὁ 

καὶ. προ 9 

δ. 19. μεταξὺ δὲ τοῦ ῬῬὰ ποταμοῦ καὶ τῶν ἱππι- 
κῶν ὀρέων ὑπὸ μὲν τοὺς 

Ἂ 7 

Σιρακηνοὺς ἡ Μιϑριδάτου χώρα, 
Ἐ ει ε ὔ 

ὑφ ἢν οἵ Μελαγχλαινοι; 

εἶτα Σαποϑρῆναι; 
« 59 ει ΩΣ 

τῷ ους Σκυμνίται. 
5 9 ἥ εἶτα ΑΙ μαζονξς" 

ἈΝ τ - ων « - ΨΥ χ - 

δ. 20. καὶ μεταξν μὲν τῶν ἱππικῶν ορέων καὶ τῶν 
ΞΈΡΕΙΣ 

Κεραυνίων ορέων Σουρανοΐ, 

χαὶ Σ᾽ ακανοΐ" 

δ. 21. μεταξὺ δὲ τῶν Κεραυνίων ὀρέων καὶ τοῦ Ῥὰ 

ποταμοῦ Ὀριναῖοι, 

καὶ Οὐάλοι; 

(Ὁ καὶ : Σέρβοι. 

δ. 22. μεταξὺ δὲ τοῦ Καυχάσου ὄρους καὶ τῶν 
Κεραυνίων Τούυσκοι: 

καὶ Δίδουροι" 

δ. 23. καὶ παρὰ τὴν Κα- 
σπίαν ϑάλασσαν Οὐδαιν, 

καὶ Ὀλόνδαι, 
39 ’ὔ 

καὶ Ἴσονδαι, 
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καὶ Τέρῤῥδοι" 

δ. 24. ὑπὸ δὲ τὰς θρει- 
Ἃ 

γὰς ῥάχεις Βοσπορανού 

μὲν ἐφ᾿ ἑκατέρᾳ τοῦ Κιμμερίου Βοσπόρου" 

δ.25. παρὰ δὲ τὸν Πόντον. χαιτοί, 
καὶ Κερκέται, 

χαὶ Ἡνίοχοι; 
χαὶ Σουανγνοκόλχοι, 
ὑπὲρ δὲ τὴν «Ἀλβανίαν Σ αψαραϊοι. 
δ. 20. Πόλεις δ᾽ ὀνομάζονται καὶ κῶμαι 

παρὰ μὲν τὸν Μηικρὸν “Ῥομβίτην᾽ Σ 
Αξάραβα ἀνε μεν αν μος ο Ψ 

δ. 27. παρὰ δὲ τὸν Ψάϑιν ποταμὸν 

Αυχίς ΟΝ πα τρονο ορτεῖν ύγενς οβ γο μϑ γο᾿" 
δ. 238. παρὰ δὲ τὸν Οὐαρδάνην ποταμὸν 

ἜΣ ΤΣ Δ τ ΠΥ ξῃ μὴη 

'Σουρου ποῦς. οἰὰς, ̓ γδνδ ἔδδχος τρῶνε οβ μή γ΄ 
ΤΑ ΠΣ Θ ΥΝ ΟΥ γο΄ μὴ 
γ τς ΣΦ ΡΤ τ 08. γ΄ μὴ ὅ 
Σεράκα Ὁ ΜΡΙ Ὁ τε δ Ὁ οζ μὴ 70 

δ. 29. καὶ παρὰ μὲν τὸν Βοῦρκαν ποταμὸν 
Κουκοῦνδα ΤΟ ρα πΑδ τον ἀν ο μξ ὦ 

δ. 90. παρὰ δὲ τὸν Θέσσυριν ποταμὸν 
Βατραχή κἀς τὲ ΞΕ ΣΎ Μὲ οα Ἐπ ΖΦ: 

δ. 31. παρὰ δὲ τὸν Κόρακα ποταμὸν 
ἀν ΡΣ ΔΒ δὲ τὴ χ δι δγζου μξ δῦ: 

8.32. ἐν δὲ ταῖς ὀρειναὶς ῥάχεσι πόλεις 

᾿Ἡῇβουνέδι νει ΣΟ ΟΥ μη 

Ἰγασουεοῦ  αρσαον λα σα τ ΤΩΣ οὗ μη 
πο ΠΡΟΣ τ: ΤΕΣ το 08 μη 

» 
[ 

1ο 

15 



4ξ ΓΗ. τὰ.  ΟἸΆΤΡ ΤῸ: 

Κεφ. 

Κολχίδος ϑέσις. 

[2σίας πίναξ γ᾽] 

δ: 1. Κολχὶς περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῷ 
5 δβἰρημένῳ μέρει τῆς Σαρματίας, ἅπὸ δὲ δύσεως τῷ 

ἀπὸ Κόραπος ποταμοῦ μέχρι τοῦ κατὰ Φάσιν μυχοῦ 

μέρει τοῦ Εὐξείνου Πόντου, κατὰ περιγραφὴν τοιαύ- 
την" 
δ»: Μετὰ τὰς τοῦ Κόρακος ποτα- 

1ο κῶν ΘΙ ΠΟ Δ Σ  Α ΠΒΣ Υδν οὴ: δὲ ὐψμ 
Διοσκουριὰς ἢ καὶ Σεβαστό- 

ΠΟΛ ΠΡ τον ἐλ ον τ ΤΠ ΤΩΣ δὴ; ἘΝ ΜΕ, Φὺ 
Ἵππου ποταμοῦ ἐχβολαί... .οα μς ὅ 
ἀν τΗς τ ΕΥ̓ Ρ ὙΜ, οα ΖΦ με δ 

15 Κυανέου ποταμοῦ ἐχβολαί.. .οαἁὐ Φ κμς δ' 
Σιγάνεον (ἡ Γιγαάνεον) . - - «-. δ, εν τ᾿ 
Αἰϊάπολις (ἡ Θιάπολις)..... οβ με Ζ 
Χαριούστου (ἢ Χαρίστου) πο- 

ταμου ἐρβολοῖνν το τε ῖτε. οβ με δ΄ 
0 Φασιος ποταμοῦ ἐχβολαί.... οβ ΖΦ με 

Ὧρυσις σπεύλιο εν τιν ΠΣ 09. Φ τιμὸ: 2: 

δ. 38. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ ἐντεῦϑεν Καππα- 
δοκικῷ Πόντῳ παρὰ τὴν ἐστεϑειμένην γραμμὴν, καὶ 

τῷ ἕξης μέρει τῆς Μεγάλης ̓ Δρμενίας διὰ τῆς αὐτῆς 

οὗ γφαμμῆς μέχρι πέρατος, οὗ ἢ ϑέσις 

ἐπέχει μρτοσξ ἀπὸ ἘΔ ν Δι ΔΈΝ οὗ μδ γο΄ 
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δ ὁ: (ἢ) ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν ᾿1Ιβηρίᾳ, κατὰ τὴν ἐπι- 
ζευγνύουσαν τὰ ἐχτεϑειμένα πέρατα. διὰ τῶν Καυχα- 
σίων ὀρῶν ὙΟΩ ΜΝ ὁ ἀττος δ 08 μῶ Ψ. 

δ. : Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν 
ἐπὶ θαλάττῃ τῆς Κολχίδος “Δαζαι, 
τὰ δ᾽ ὑπερκείμενα Μανραλοι, 

καὶ οἵ κατὰ τὴν Ἐκρηκτιπκὴν χώραν. 
δ. 6. Μεσόγειοι δ᾽ ἐν αὐτῇ λέγονται πόλεις καὶ κῶμαι 

ΠΕ Ἔσο... - τ τ νι θη ἐὺς δόνσμθυμδι Φὸ 

π δ λει ὅδςς ὈΔΥ Ακυ Σ  Ρ  οΣ οὗ; δ΄ ὐὐ με: δ᾽ 
Σοῦ κη θα χες ἘΕ κῦδος ΟΥ̓ με 

Σ ν  Ον ΚΣ ΣΡ εϑυελεν, χουν νονν τ ΟΥγ γ μδ γο΄ 
Ζοδοῖς πρξ Σ χε ΡΥ ῖ- οὗ μὸ γο΄. 

Κεφ. τὰ 

ΠΡ ἡ ον ἐσθ ϑ Ε συν θ8) 

[2Ζοἱας πίναξ γ΄. 

δ. 1. Ἧ ᾿Ιβηρία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῷ 
ἐχτδϑειμένῳ τῆς Σαρματίας μέρει, ἀπὸ δὲ δύσεως 

Κολχίδι παρὰ τὴν εἰρημένην γραμμὴν, ἀπὸ δὲ με- 
σημβρίας μέρει τῆς Ιεγάλης “Πρμενίας τῷ ἀπὸ 
τοῦ πρὸς τῇ Κολχίδι ὁρίου ΗΕ 
πέρατος, οὗ ἡ ϑέσις ἐπέχει μοίρας. μὸ γο: 

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν -«Αλβανίᾳ κατὰ τὴν Το λεἢ ἈΕΩΝ 
τὰ ἐκτεϑειμένα πέρατα γραμμήν. 
δ. 2. Εἰσὶ δὲ ἐν αὐτῇ πόλεις καὶ κῶμαι αἵδε: 

«ούβιον κώμη. ΣΧ ὦ 08 γο΄ μς Ζγ 

1το 

20 

25 
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15 

20 

25 

4θ ΠῚΒ. ν. ΟΑΡ. 11. 12. 

ὐχιμδις ὐλο ΤᾺΣ ΕἾ Ε Ξε Ων 0ε μοὺ ζ 
Ουσαδυδιοῦς ἃ κι πϑνογναθιοις θῖθος ος᾽ ἐς γ' 
Θυσχοια ἐδ μν τ τον 08. γΥ κμς 
Σονρῦ οτος δας ἀτοι κῦλι 08 με. 

δι. ὃ. ρεαγιοαο τ πγδον. κ ϑ ΕΝ 08 γο΄ μς 
ἘΣ ΤΣ ΑΕ ΤΊ ΤΠ 08 με γ 
ὙΠ ΤΘ εν ἈΝ ΠΣ ΜΝ τς οδ γο΄ μὲ 
χλια οδδεν ἀντ τ Ὁ ον ον ϑῆονν ος μὸ γο 
ΤΟΤΕ δ 08 μὸ «. 

Κεφ. ιβ 

ΕΠ λβοανίοαςε, ὃ εἰσὶ: 

[-24σίας πίναξ γ΄.] 

δ -“᾿λβανία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ᾶ ρχτῶν 
τῷ ἐχτεϑειμένῳ μέρει τῆς Σαρματίας, ἀπὸ δὲ δ υσμῶν 
Ἰβηρίᾳ κατὰ τῆν ἀφωρισμένην γφαμμὴν, ἀπὸ δὲ με- 
σημβρίας- “ρμενίας τῆς ἽΤεγάλης μέρει; τῷ ἀπὸ τοῦ 

πρὸς τῇ 1θηρίᾳ πέρατος μέχρι τῆς “Ὑρκανίας ϑαλασ- 

σης χατὰ τὰς ἐχβολὰς Κύρου τοῦ 

ποταμοῦ, αἵ ἐπέχουσι μοίρας... ... 09 γο΄ μὸὃ Ζ' 

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ ἐντεῦϑεν μέχρι Σοάνα ποτα- 
μοῦ τῆς Ὑρκανίας ϑαλάσσης μέρει κατὰ περιγραφὴν 

τοιοαύτην᾽ 
δ. 2. μετὰ τὴν τοῦ Σοάνα ποταμοῦ 

ἐχθολήν ον ἀθρε τον ον σις μξ 
ΤΠ ΤΑ ΝΕ στξ μς ἐγ 

Τέῤῥου ποταμοῦ ἐκβολαί... .πὸ ΣΦ μς Φ 
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Τελὺσ πόλι... ΦΈΞΗ μὲ ε΄ 

Καισίου ποταμοῦ ἐκβολαΐ.. .πβ ΖΦ μς 
Πλθανυ πλίο τε τ οι πὰ γο΄ μὲ Ζγ 
39 ω ων.) - 

Αλβανοῦ ποταμοῦ ἐχβολαί.. -πα γ᾽ με ὦ 
(Ὁ ΓΑγγαρα (ἢ Ταϊταρα) πόλις. .οϑ' ΖΦ με 

ΞῊ Τϑὶ ε ω ͵ 

μδβϑ᾽ ἣν αἵτου Κυρου ποτα- 
μου τ βολαΐ ΡΤ Στ: ὁ ἐκ μὺ 15: 

2 ω 39 »"Ὗ 

δ. 8. Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ «λβανίᾳ καὶ κῶμαι, 
τ ι - 3 - - Ὁ ᾿ς 

μεταξὺ μὲν τῆς 1θηρίας καὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ ἀπὸ 
- 7, 39 τ - Β 7 ει 5: 

του Καυχάσου δὶς τὸν Κυρον ἐμβάλλοντος, ος παρ 

ὕλην τήν 18 Ἰβηρίαν καὶ τὴν Αλβανίαν δεῖ, Ὑππῆ 
τὴν ̓ “Δρμενίαν ἀτὲ αὑτῶν, 

 " 

Ὑ χ ἀπ εν στα στὰ πος ἐσ ϑον ὉΣ τῶν, με. ΖΦ. 
Πρ χε αν ες δ ΠΣ ῬΡΟΣ Μετ οἵ με ς 
ΣΝ ΟΣ Στ τς Ἐν οζἕ γο΄ μς γο΄ 

πα τς πε Ὡς οζ γῇ με 47 
Ὁ α Ρον τ οὗ γ, με δ΄. 

τ τ - -Ὁ - 

δ. ἅ, Μέεταξυ δὲ τοῦ εἰρημένου ποταμοῦ καὶ τοῦ 
3 - τε Ἀ ΞΗΝ Ξ)ν Ὁ - ᾽, 

λβανοῦ ποταμου, ος χαὺ αὑτὸς ἀπὸ του Καυχασου 

ῥεῖ, 

ΠΟ τος ἄθεοι αι ἀνε οϑ μζ 
ΣΟ ΘΝ, ΤΑΝ, οὐ Ἀ τας ἐθτοὲ οϑ μς γο΄ 

᾿Ιόθουλα ἈΚ ΕΝ ΟΝ νστ  μδο στο οή μς γ 

ούτε ας ς ΣΑε εν ΟΡ ΣΣ οϑ μς 

ΠΟΛ ΕΣ ἈΠ ΤᾺ Ἐς ΚΝ θή μδ γ᾽ 
δ η-ς πδηβλονς ΤΑ λας ΑΝΟΒῈΣ οϑ με 

ἜΣ ΠΝ ΤΥ Α ΜΕΥ ῸΡ ῊΝ 5 ΜΟῚ οῆ μὲ δ΄ 
Μαμεχία ΠΟ Ν ἀ ὙΘ ΝΠ ςς οϑ' δ μὲ γο΄ 
ΒΥ ΜΚ Υ ΌΜΝ πΠΠ δ ον πὰ δᾺ 

ῶι 



10 

ἄ8 

δ. 6. 

δ. 

118. ν. ΟΑΡ. 418. 

Βαρούκα ἘΣῪ τ χα κεν ὁ δ εχ ο9 γ' μὸ γο΄. 
39 3 ἧς 

Επέχουσι δὲ καὶ αἵ Αλβανιαι 
7 ε Γ- ππ-' 

Πυλαι μοίρας, ὡς εἴρηται; .. .π' μξἯ 
τ τ - 39 - 

μεταξυ δὲ τοῦ «Αλβανοῦ καὶ τοὺ Καισίου πο- 

Χαβουλι δ Ὁ προ δ, Η9 Ὁ π' μς ἐδ 
Πα θεν εν τον οὐρὰ τ με. Ζὸ 
Βοζιάτα (ἢ [Μοζιατα)...... σί μς γ 
παν σΣ ΡΤ  λϑαοΣ ΘΚ πα μς γ᾽ 
Χαλαγὐ κα ἘΝ νάτ, Ὑ0ΝΣ πα μς 
Πλδος τΑὐχούνανο να θεν τοὶ πβ μς ὃ: 

. Μεταξὺ δὲ τοῦ αισίου ποταμοῦ καὶ τοῦ Γέῤῥου 

ποταμοῦ 
Θἰαυν ον δι ἘΞ Ὸ Κα Σ ΣΥΝ: πβ δ΄ κς γο' 
Θαβ χθὲς λὲς ἐστὲ: πβ Ζὸ μς «γ: 

τ -Ὁ 2 - ω- ΄ 

μδταξυ δὲ τοῦ Γέρῥου ποταμοῦ χαὶ τοῦ Σοανα 

ποταμοῦ 

Θἰλ  ελοιισο ψεβθθθε Ὁ οὗ πὸ δ΄ μς 25. 
- 3 

. ἸΝῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Αλβανίᾳ δύο ἑλώδεις, 
ὧν τὰ μεταξὺ ἐπέχει μοίρας. .-πξ ΖΦ με «. 

Κεφ. γ΄. 

“Αρμενίας Μεγάλης ϑέσις. 

[[2σίας πίναξ γ΄. 

1. Ἢ Μεγάλη ᾿Αρμενία περιορίζεται ἀπὸ 
τ ΡῈ - - ΕΥ 

95 μὲν ἀρκτῶν τῷ τῆς Κολχίδος μέρει καὶ 1βηρίᾳ καὶ 
9 τ τ ’ τ 

““λβανίᾳ κατὰ τὴν ἐκτεϑειμένην διὰ τοῦ Κύρου τοῦ 
ω ͵ 

ποταμοῦ γραμμήν. 
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δ. 2. ἀπὸ δὲ δύσεως Καππαδοκίᾳ παρὰ τὸ ἐκτε- 
ϑειμένον τοῦ Εὐφράτου μέρος καὶ παρὰ τὸ ἐκκείμενον 
τοῦ Καππαδοκικοῦ Πόντου μέχρι Κολχίδος διὰ τῆς 
τῶν Μοσχικῶν ὀρέων 79 αμμῆς 

δ. 8. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῆς τὸ “Ὑρκανίας ϑαλασ- 
σης μέρει τῷ ἀπὸ τῶν τοῦ Κύρου ποταμοῦ ἐκβολῶν 
μέχρι περατοϑ, οὗ ἢ ϑέσις πὸ δ Ψζὴ ΜΥ γ' 

οὗ μεταξὺ καὶ τῶν τοῦ Κύρου ποταμοῦ ἐκβολῶν 
4φάξου ποταμοῦ ἐχβολαί ἩνοΝῈ .99 δ΄ μγ ἦγ; 
καὶ ͵ ηδίᾳ παρὰ τὴν ἐντεῦϑεν 7θαμμὴν καὶ παρ᾿ αὐ- 
τὸ τὸ Κασπιον ὅρος, οὗ τὰ πέρατα 

ἘΠΕ ΧΕΙ ς ) εἰ έρισον:."." 5 ποοοοο Ὁ μβ ε 
ΠΑΝ ΑΙ ουθαν πὸ λον ον ἐοολομ ολνΑδς το: λϑ ΖΦ: 

δ. ἅ. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ τε Μεσοποταμίᾳ 

παρὰ τὴν τοῦ Ταύρου γραμμὴν; ἥτις τῷ μὲν Εὐφράτῃ 

ποταμῷ συνάπτει κατὰ ϑέσιν ἐπό- 
Εν πο θας "νον δον δα “᾿ς λὴ 
τῷ δὲ Τίγριδι ποταμῷ κατὰ ϑέσιν 
ἘΠ χουν; μοϊοσδ, τοττιοεοὸ τ τ.-: ο5 Φ λη Ζ 
καὶ τῇ -Ἰσσυρίᾳ παρὰ τὴν διὰ τοῦ Ἰγιφάτου. ὄρους 
γϑαμμὴν ἕως ἐπ᾽ εὐϑείας τῇ δἰρημένῃ μέχρι τοῦ εἰρη- 
μένου πέρατος τοῦ Κασπίου ρους, δι ἧς γραμμῆς 
διατείνει ὁ Ἰγιφάτης ὅρος. 

δ. ὅ. Ὄρη δὲ τῆς “Ἀρμενίας ὀνομάζεται τά τϑ κα- 
λούμενα ΜΙοσχικὰ, διατείνοντα παρὰ τὸ ὑπερκείμενον 
μέρος τοῦ αππαδοκικοῦ Π ὄντου; 

καὶ ὃ Παρυάφρδης, οὗ τὰ πέρατα 
ΕΠ ΧΕ ἐο Πρ οὐδ ̓5 πρίν, νος τον, τονε 68 μΜγγ 
τ ν τρχ τυ ποι ον χης μβ 
καὶ Οὐδακέσπης ὅρος, οὗ τὸ μέσον 

ΡῬΤΊΟΙ,. ΘΕΟΘΗ. ἢ. Ω 

1το 

15 

90 



ωλϊ 

10 

50 ΠῚΒ. ΚΝ. ΟΑΡ. 18. 

ἐπέχει μοίρας : μὐκοἀμαε αν Ν, 5 οτλ αϑν συ των, 
καὶ τοῦ ̓Αντιταύρου᾽ τὸ ἐντὸς τοῦ Ευ- 
φράτου, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας οβ μα γοῖ 
χαὶ ὁ καλούμενος ̓ 4βος, ρος, οὗ τὸ 

μέσον. ἐπέχει μοίρας ας Ἐῷ λα  οος, μα 
καὶ τὰ Τορδυαῖα ὃ ὃρη; ὧν τὸ μέσον 
ἐπέχει. κοΐφδε ας ὡς ς ὩΣ ὦ δῸΒ 19. γο΄. 

δ. Θ. ποταμοὶ δὲ διαῤῥδέουσι τὴν χώραν ὃ τε 4ρα- 
ξης ποταμὸς, ὃς τὰς μὲν ἐκβολὰς ἔχει κατὰ ϑέσιν τῆς 
Ὑρκανίας ϑαλάσσης, ἡ ἐπέχει μοί- 
δε τ ΕΟ ΛΟ ὍΣ, “ὃ {γ Ζ 

τὰς δὲ πηγὰς κατὰ ϑέσιν ἐπέχουσαν 
μοίρας. ΡΞ: -Ξ- τῷ μβ ΖΦ 

ἀφ᾽ ὧν δρμηϑεὶς πρὸς ἀνατολὰς μέχρι τοῦ Κασπίου 
ὅρους καὶ ἐπιστρέψας πρὸς ἄρκτους, τῇ μὲν εἰς τὴν 
“Ὑρκανίαν ἐχβάλλει, τῇ δὲ συμβάλλει τῷ Κύρῳ ποτα- 
μῷ χατὰ θέσιν ἐπέχουσαν μοίρας... ὁη.. νι ἘΣ 

καὶ τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ τὸ ἀπὸ τῆς εἰρημένης 
πρὸς ἀνατολὰς ἐπιστροφῆς μέρος μέχρι τῶν πηγῶν, 
αἵ καὶ αὐταὶ ἐπέχουσι μοίρας... . .ο8 γο΄ μβ γο΄. 

δ.7. Ἔστι δὲ καὶ ἕτερα ἀξιόλογα [Ὁρη] ἀπὸ τῆς τοῦ 
Εὐφράτου ποταμοῦ ἐκτροπῆς, τὸ μὲν συνάπτον τῷ Εὺυ- 
φράτῃ ποταμῷ, οὗ τὸ πέρας ἐπέχει 
μἱαΐριχδλοιο ἀξ ἀν ἀὐπίδο πὐ ΠΡ Δ το ΖΦ μ Ζ 

τὸ δὲ κατὰ τὰς πηγὰς τοῦ [0] ρους] 

πέρας... «εὐ ν ον εν εκνεννετννν νοξ μα 
καὶ τὸ απολαμβανόμενον τοὺ ἐξ ἔγφιδος ἔ ἐν τῇ ἀρμενίᾳ 
μέρος ἀπὸ τοῦ γινομένου ὑπὸ τῆς μεσημβρινῆς πλευ- 
ρᾶς τμήματος μέχρι τῶν πηγῶν αὐτοῦ τοῦ Τίγριδος, 
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αἵτινες ἐπέχουσι μοΐρας. . «.«««ο- οὗ γο΄ 1 γο΄ 
ποιοῦσαι λίμνην τὴν καλουμένην Θωσπῖτιν. 

δ. 8. Εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεραι ἴω ἢ 18 ἀν: “υχνὶ- 
τις, ἧς τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας. . ἢ μγ δ 
καὶ ἢ ̓ Δρέησα, ἧς τὸ μέσον ἐπέχξδι 

ΕΟ ΟΝ τροπῶν ὁπ τὸν τὼ δ τὰ ας οἢ. ΦλαὴΣ «Χο: 
δ. 9. Χῶραι δὲ εἰσιν ἐν τῇ “ρμενίᾳ ἐν τῷ ̓ἀπολαμ- 

βανομένῳ μεταξὺ Ἐυφράτου καὶ Κύρου καὶ “ράξου 

ποτ. τμήματι, παρὰ μὲν τὰ Μο- 

σχικὰ δρὴ ἢ Κοταρζηνγή 
ὑπὲρ τοὺς καλουμένους Βόχας, 
παρὰ δὲ τὸν Κύρον ποταμὸν ἢ 18 Τωσαφηνή, 

καὶ ἸΏ τηγή» 
παρὰ δὲ τὸν .«Αραάξην ποταμὸν ἡ τὸ Κολϑηνή, 
καὶ ὑπ αὐτὴν ἢ Σοδουκηνή; 
(ἢ) παρὰ δὲ τὸν Παρυάρδην τὸ 
ρος ἢ τε Στρ απηνή, 

καὶ ὮΣ ακαπηγή. 
δ. 10. Καὶ πόλεις ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι, 

Ὁ Δ ΙΝ; κόρον. οὐλρῖεν χε ναν δο φο νοὸς ογι σι μδι 7, 
ἘΠ Α Τ οὗ ΜΟΙ ς᾿ 
ῬΙ οὐ ξέν οι νιονγτου ὁ ἊΝ ραν ἢ 08.γ . μδ᾽ ς΄ 
ἘΠ λα ελδόστςς ὡς ἀνθ νει ες κἐς ἧς θα ὑμὸ 
ἸΣΡΩΓΔΥ ΕΓΟ ΎΝ τ 5 πο απ λ μειβίτος οἕ γ᾽ (ὃ γ᾽ 

ὌΝΤΟΣ θὴ πὸ 
Τῶγα () Ὦτα ΠΣ ΠΕ  πτεν οῆ ἄγ ἐδ 

Ουάρουϑα ἢ Ουαϑούρα... . .ΟΥ Μγ 
ἘΣ ΔΗ ΑΔ ἘΠ Δ Ογ δ΄ Αγ δ΄ 

ΠΠ| Χρλουὰ τς τυ ωοος ἀνα δὲ οὗ μγ ς΄ 
Σηδολ  ΚΑΣ ἔπος τορος οὗ γο᾽ μγ δ 

10 

20 

ι [6 

30 
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80. 

922 ΠῚΒ. δ. ΟΑΡ. 1. 

Σοῦρτα ἐδ: τ τοὺς ἀδι τον ἃ σαν οὗ Σ᾽ μγ γοῖ 
Τάτινα ἢ ΠΟ τ νοῦ, - ς τΙΈΛΕ ΤΣ Μὰ οὗ γο΄ μ 
Κοζαάλα ἡ Κόζολα .........-. ο8 γ΄ μ7 
ἸΟ ΤΟ μιν δείδλν. ἡ Ἴνγς πον ΕΑ ΤΣ ο8 δ μγ γοί 
Φυτ ΡΟΣ. Δ ἐπ ΟΥ̓ οἐ ἘΠΕ. γο᾽ 

ἜΣ ΠΣ ΔΑ, τ Δ ΥΘΝ ΘΕῈ Ἐς Ὁ ΟΣ ος ἔγ μγ ς΄ 
χχτου Ν ϑλέρύνθα νὰ αν ἀγα οἵ μγ δ 

λα του ταν σρολκι ὯΝ θὴ γ΄ μγ γο 
ρλουσας τς δ Κλ ὦ δὶ οηἡ ἐδ μγ γ΄ 
ἘΞ κολεο ρθε Ἂς. τῆν δος φύγον βροτ ἘνῈ οϑ' γο΄ μγ δ΄ 
-Ἰρσαράτα ἀρ δον α αμην οϑ' Χι  4 

δ. 12. Καὶ παρὰ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν πόλεις αἵδε: 

ΤΟ ΕΠ ΣΆ νἀ. δοκίμιον: οβ δ μβ ἐδ 

᾿Ἤλεγία Ὑ ἘΝ, ΠΡ τῈ πὴ ΘΈΤΟ Ογ γ΄ μβ «ὃ 

δτ τε πο  ψγϑῦν, τ τον τὴ ερλοος,- οὗ μβ γο 
ἸΧ Οσ ὕ λον, τον πο θοθε χα δ Ὁ οὃ γο΄ μβ ἐγ 
ὌΠ ΟΝ ἃ προ ἈΠῸ ἘΜ ΔῈ ἈΡΕΤῈ. πον τς ο8ὲ.χΧἁ, μβ ἐδ 
᾿“Δρμαουρία ἐδ ο τσ θα ος γο΄ μγ δ 
“ἀρταξάτα ἀνομν τ ΣΎΝ ἐγ ντο ον οἤ μβ γο΄ 

ΑΞ ΤΟ ἌΡ ΜΕΔΝ ἘΆΝ οη ἔγ μβ 4δ' 
5 -. 3 . Ψ, ε τ τ 

δ. 18. Εν δὲ τῷ ἀπολαμβανομένῳ τμήματι ὑπὸ τὸ 
- - ΞΥΡΥ ΕΘ 3 , ω 3 

εἰρημένον μέχρι τῆς ἀπὸ τοῦ Ευφρατου ἐχτροπῆς ἀρ- 
Γ - 

κτικώτεραι μὲν εἰσιν αἵ χῶραι 
3 ᾿ , 3 τ ὃ - « Ῥ λ , 

ἀρχομένοις ἀπὸ δυσμῶν ἢ τε Βασιλισηνή, 
ἊΝ καὶ ἣ Ὁβορδηνή, 

καὶ ἢ ρσία, 
ε τ Π ’ ’ 

ὑπὸ δὲ ταύτας ἡ τε ἀπκιλισηνγή; 
ἘΠ: τῷ 

καὶ ἡ Ασταυνῖτις, 
. Ξυτὴα ι Ἐ ι 

καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν ἐκτροπὴν 
τοῦ ποταμοῦ ἢ Σ᾿ωφηγῆ. 



Ο».156.ε4.856) ΑΒΜΕΝΙΑ ΜΑΙΟΕ. 99 
ἰψ' τ 2 Ἷ 

δ. 14. Πόλεις δέ εἰσιν ἐν τούτῳ τῷ τμήματι αἵδε: 

᾿Αϑοῦα (ἡ Ζάϑονα)....... οὗ ατύβτν 
ΤγμσΟΟ Ἀπ ΔἸ ο ΟΕ 98. πλοῖο: ΓΑ 
Ζ ΠΡ τ: πρΠρ΄Ὅοψι...ὕ- οὐ ὦ κμ 

ΡΟΡΕ ΡΎΡΥΣ ΚΡ ΣΡ ἢ ΔΗ͂ΡΙΝ 07 ἄγ μβ 5 
ΡΣ  ΠΣΣ ΡΣ οὃ Ζγ μβε 
ΤΡ Υ  ΘΕ ΝΤΟΝ ος μβ γ 
Ζογοκάρα (ἢ Ζογόρακα). .. «οζὗ δ᾽ μβ γ΄. 

ΠΥ ἀξ εν τεοῦσις,, κοῦ τς νύξ ἐν θη τδιττμβὲ γ᾽ 
Στ ΦΧ ΡΥ ΡΣ οα ὥ. μα γο΄ τὸ 
Καχούρα (ἢ Ἰάχουρα). .... οβ μα Φ 
Ἀλλ ύ δα ὐϑαγει νος παρα ἰδές ογ ὁ μα 
Ὁ" - οὗ μα 
ΠΡ, τον οὃ δ᾽ μα ἐδ 
ἘΠ Ν οολι ιν ἘΜ ς-....:ν οο αν εἰτεννο τῖν: οὃ ἔγ μα ΖΦ 5Ὁ 
ΣΟ θεν αι ον τος, τοι ἘΕ τς τοῖς 0ε γο΄ μα ἐδ 

0: Αὐτακονονενν τ τος, πο ΒΔ ος μα 

ἐὐπηαρβεοῦνον ἐπ πα κα θα γα ὩΣ θεὶ ἘΠ μα ἢ 

ἘΣ ον βμθ θην ΘΕΟΣ θυ ἢ οζ μα 
Ἡθδοιον νον τ ἀαλοττλυδονας οῆ μα 47 0 
Ζουρζού[9]α ἡ ἢ Ζουργούα... .οἡ ΖΦ μα γοΐ 
ἡξατονσταμολ ΣῈ  ΞΥ οἢ μα γο: 

"δ. 17. ) σταχᾶνα......... ἐπι θῆ μα 
Τάρεινα π------ “νο8 γ᾽ μα 

Βαλαβέ (η ἐπρβλιπἰτοὴ ..0β γο΄ μβαὶαι. γο 5: 
ὌΠ λο λοβον: εν ρος ν δον οι ΟΣ ογ δ᾽ μ «δ 
Ξα)οαὐϊέναντοννονος ων τας: οενδῦο ὁ δὺ 
Ἂ Αζόρα ἢ Ὀζάρα πέρές ιν το ον ΚΟΡΗ οσ 2 ἢ γο" 

8.18. Ἔν δὲ τῷ λοιπῷ καὶ μεσημβρινωτέρῳ τμή- 
ματι μεταξὺ μὲν τοῦ Εὐφράτου καὶ τῶν τοῦ Τίγριδος 30 
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94 ΠῚΒ. Κ. ΟΑΡ. 18. 
ΠῚ] τε; 

πηγῶν ἢ τε 
νὴ ς 69 3.05 [- - 

καὶ ὑτ αὐτὴν ῃ Θωσπῖτις; 

εἶτα Κοριναΐία. 
Χ ἴκ εἩ Υ̓ » 355.ϑ. ὦ - ; 

δ. 19. καὶ πολεις ὁμοίως ἕν αυτῷ τῷ τμήματι 
᾿Ηλέγερδα (ἢ [.Κ]λέγερδα) .. .οβ δ΄ μ' δ΄ 
ΤῊΝ τ ἀν λν ΘΙ  ἐλονες τὸς ΡΟ οα γ 19 ἐγ 
ΣΟΥ ΑΝ ΞΘ ΔΤ ΤᾺ οβ 19 γχ 

πη εν τιν δ. θδιυυμμέθιε τον οβ γ 1 4 
ΡΥ, πὸ 0Υ.Υ Φ 19 γο΄ 
ἜΣ ΣΎ ἢ οὗ μ 
Οὗ σπίο εὐδιξιν τινος Φρον δ αιδις οὗ γ᾽ 19 Ζγ 

Ἰζο χέοδ κάνουνε ἐξ ρὸν αὐτὰ καὶ ποθ ο85 Φ 1 
Σρο ανδ -ἰξιδ.ν» ον φως κίν ως οχυ Φ ἢη 
ΕἸ ΒΟ σοὶ τς δεῖνος τις ΟΥ λη γ΄ 
ὑραρο υϑδ  Ἀδο δος τιν λονοιοις οὃ Φ ἤη γο΄ 
δ ὩΣ Ων 

δ. 20. ᾿4π᾿ ἀνατολῶν δὲ τῶν τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ 
πηγῶν ἤ τὸ Βαγρανδαυηνὴ () Καγρανδαυηνὴ) 

. ΠΕ .3 ι 
και ὕτ αὐτὴν 

᾿ἀγζητηνὴ (ἢ ̓ Ανξιτηνὴ) 

Γορδυηνὴ (ἢ Γορδυνὴ), 
ἧς ἀνατολικωτέρα ἢ Κωταΐία, 
καὶ ὑπ᾽ αὐτὴν Μάρδοι. 
δ. 21. Πόλεις δὲ εἰσι καὶ ἐν τούτῳ ὁμοίως αἵδε" 

Πα χα δος ρον ον ο8 ἄ 
ΡΥ ΝΥ ΡΠ ος 
Πα ες ἐς αονν ἐσ ος Ὁ 
Ταυσναδς πο ρος δέρας υς δ΄ 

ΔΟΟΥΠΝ ΘΌ οΠΤ ος δ 
ἡ εθξθτοας. αἰν τες το Ὁ οδηὸ οὗ 7. 

Ατίαβίσανία 15, 20. 38, 45. 

ἡ ΎΥΣ 
μ᾿ ς 
μῖι.γ' 
᾿ 
ΜΥΥ 
μ᾽ ἐγιβ' 

Ἀ αὶ ὁ, 19. ροεὺ Κόῤῥα ΤπέΐοτρρΡ. οὐ ΤΡ». ποὺ ποπιθπ μαροπῦ: 

ΟὨΪΙ5. ΥΘΥΒΤ5 ΠΠΏΠ]τπὶ νϑβίϊρ!απι δϑῦ πὶ πιοὶβ οὐδ. αταθοὶβ. 



(ρ.157. οα.Β.) ΟΥ̓ΡΒΤΙΚ, 90 

 υδυσνοὶ λα ξο  πῶ ταν οἕὗ γο΄ μ γ 

Καπουύκαξδι ὐτνς δοδολ ον, Ὁ τι οἡ γῇ μ ς΄ 
"παρε ἢ ἀν τ λυ αν θη γο᾽ ΜΆ Ζ 

Θελβαλάνη () Τελβάνη). υδφς διγυθν «7: 
δ. 22. [καὶ ὁ ὑπ᾽ αὐτὴν ἢ τού θη [σίο ὅ 

ἢ Παρ ἢ νη, 1.: τ τε δ ενιν ον οε ὃ 19 γ1] 
ἘΠ ΡΣ ΤΟΙ, ΤΉ ον οδ ἐδ 19 γο΄ 
ΕΘ ΞΡ ΕΒ: εν «νι ον υχκεέακον ἀενος οὗ γο΄ 1 γ' 
ἡ κα οτεσξοι ν. Ὁ τ Ὁ τι τι δὰ ξ ος “δ 19. γο’ 
Σου δή δαξις οὐονονν ος οχυγος οδιοῦχυρζθι ς΄ τὸ 
ἀκ λαν δι . δνκνιδθβένοαονε τλο λεὺς οῆ 19. γ᾽ 
Τ) χούμο αμτοῦς ἐκ νυ κοξεδονα, φῦ οϑ δ μ 
ἀδεαχιαρπος., Δρδολονς, ἄροῖος 05 γΥ ἤη 4). 

Κεφ. ιδ΄. 

Κύπρου ϑέσις.: 1ὅ 

[[2οἱας πίναξ δ'΄.] 
,' τ» ;᾽ 

δ. 1. Ἧ Κύπρος περιορίζεται πάντοϑεν σπελαγδξι; 
ΒῚ ᾽ ,᾽ Ὁ ι 

καὶ απὸ μὲν δύσεως τῷ “Παμφυλίῳ σπδλάγϑι κατὰ 

περιγραφὴν τοιαύτην" 

᾿Αχκάμας ἄκρα ἘΠ ΎΉ με Δαν τέ ΝΣ τ τες ἢ ἕξὃ ς λὲ Ζ 20 

ΖΕ ΘΟΥΗΝ εἶχι; ς ν κα ἐλοζεγριοή: ξὃ γ᾽ λε ς΄ 
Ζεφύριον ἄκρον. - «τ τον ἔδυσ ἀιλεβιβ 
ΠΟ ος πλοαϊο. Ὡς Ξνϑ τε: ξὃ ΖΦ λε 

“φέπανον ἀχαοῖ μι αἰ απο νον Σ ξὃ ΖΦ . ὃ 2 γ᾽ 

᾿- 2. ἀπὸ δὲ μεση γμβρίας τῷ «Ἵιγυπτίῳ πελάγει 25 

καὶ τῷ Συριακῷ κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην" 

Ο μετὰ δὲ τὸ Ἵφέπανον (καὶ Ζεφύριον) ἄκρον 

Φρούριον ἄκρον... ««« «ον ξε ὃ λὃ 2. 
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ΠῚΒ. ἡ. ΟΑΡ, 14. 

Κούριον πόλις.......«.-- νον ἕξ ς΄ λὲε 
“ύκου ποταμοῦ ἐχβολαί... ... ξε γ λὲς 

Κουριὰς ἄχρα ἜΑΡΟΣ ΣῊ ΤΡ ον ἕε ΖΦ λλδ “ὃ 

ἰο ϑιοὺς πϑν, κεν εν ρθε ύϑος ἕξ Ζδ λε 

Τετίου ποταμοῦ ἐκβολαί... «ἕς ς΄ λ8 

τ ϑ Ἐξ ιδ΄: 1}8 

ΡΠ" ἔς. ΖΦ. 1λ8 
Θρόνοι πόλις καὶ ἄχρα....... ἕς δ λε: 
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ Συριακῷ πελάγει κατὰ 
περιγφαφὴ Ἵν τοιαύτην" 
μετὰ τοὺς Θρόνους τὴν ἄκραν 
πηδάλιον ἄκρον [ἀμμόχωστος] ξξ λὲ γ΄ 
Πεδιαίου ποταμοῦ ἐκβολαΐ . .ἕς Ζγ λὲγ 
Σἰαλο ες κὔδος, ἐνόν ενλοτος ὠὐ τος ἔς γο΄ λδὲ ὦ 
τύ ἀπρῦν 1. νςς εαν μετβς τονς Σξ λὲ γο΄ 

Οὐρὰ βοὺς ἢ Κλεῖδες ἄκρα. «Ἐξ Φ λὲ 4γ: 

πὸ δὲ ἄρκτων τῷ Κιλικίῳ Αὐλῶνι κατὰ πε- 

ριγραφὴν τοιαύτην" 

ἹΚαρπαάσίο. - οἷς ΘΟΛΆΣ ΕΣ ἕς Ζγ λὲ Ζγιβ' 
ἰχαιῶνταὐπῖής «ἀο δνων Δ Ά ἕς γο΄ λὲ ἔγ 

ΕἸ α ἐσμον εν 25... τῆς ἐε ΠΝ Ἐς ὦ λε΄ 76΄ 
πο σοία οτος ἀξ εν ἕς ε δ 

Κερωνία ἢ Κεραυνία ....... ἕβ γο΄ λὲ “δ 

«“απήϑου ποταμοῦ ἐκβολαὶ. .ἕε6 Φ λὲ 4γιβ' 

259. Ξ'680!. δᾶ ἃ. 2. ““3,μκαϑοῦς πὶ τπιᾶτρ". Μῖ5. Ραγ. 1405. 4. 
ἡ ἱΝεμεσός. 

Αἄπ. δὰ ὃ. 8. Πηδάλιον ἄκρον. ῬΑ]. ἀρ. Βετέ. (0151. 
Εἴ Ραγ. 1402. οττἰὰπί δαΐεπι Εἰ 85π. Ο015]. 1402. εἰ 

᾿Αμμόχωστος ἴπ ἰεχί. Εγαβιι. ἴῃ πιάτο. δαΐεπι 1403. 4. 
80 ᾿“μόχοστος 1401. 
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“άπηϑος πόλις... ... ἐν νν ἕξ γχ 16 Ζγιβ 
Κρομμύων ἄκρα ......«-- ξοα ΚΡ. ξ΄ 
ΣΟΛΟΦ ΝΣ ὐὐδῦοΣ ΑΙ το νον ὃς Σ ΟΞ ἘΕ Ἀς 

Καλλίνουσα ἄκρα ..... ες Ἐδ᾽ γοῖ λδ 27 
ἀδοσίάη ἄεβ.ν. ΣΕ αδδα δ ϑκενριι: ξδ γο΄ λὲ Ζιβ. 9 

δ.5. Τὰ μὲν οὖν ἀνατολικώτερα 
τῆς νήσου διείληφεν ἢ Σαλαμινία; 
τὰ δὲ δυσμικὰ ἡ Παφία, 
τῶν δὲ μεταξὺ τὰ μὲν μεσημβρινὰ ἢ “μαϑουσία, 
καὶ ὁ Ὄλυμπος τὸ ὅρος, 1ο 
τὰ δὲ ἀρκτικὰ ἢ Δαπηϑία. 
δ. 6. Πόλεις δὲ εἰσι μεσόγειοι αἵδε- 

Χύτρος σεν ΤΑ τροσερε Αο Ἐ ἘΞ ἘΦ 

7 6 ΕΠ Θ.Ο ΕΝ: «ὐονερος:αξεορφοῖνοςς ἔς γιβ' λὲ γιβ' 
ΠΥ Σ ΜΈΝΤΥΤ ἕς΄. γ0 λὲ γιβ΄ 15 
διν τ Χ Ἃ 

δ. 7. νῆσοι δὲ παρ᾽ αὐτὴν αἵ τε καλούμεναι Κλεῖδες, 
ὧν τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας... .ἕζ γ λὲ δ 
Καὶ τῶν Καρπάσων νήσων... «ξδ ιβ΄ λε «δ. 

Κεφ. ιε΄. 20 

ΣΦ πρῦχ ο, κοί} ἡ... ἐσ πε: 

[4οὲας πίναξ δ΄.] 

ὃ. 1. Ἢ Συρία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῇ 
τὸ Κιλικίᾳ καὶ τῷ μέρει τῆς Καππαδοκίας κατὰ τὴν 

᾿ ἐχτεϑειμένην τοῦ “μανοῦ γραμμὴν; 26 

Ααποί. Αά 8. 6. ἤἥπεπι Δάβου 1 Ραγ. οοα. 1401. “εύ- 
κουοῶ ἐν αὐτῇ καὶ ποταμὸς Πεδιαῖος. 
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5 τ ’ [ ᾽ὔ; π 

δ. 2. απὸ δὲ δύσεως τῷ Συριακῷ πελάγει κατὰ 
τ ’ 

περιγραφὴν τοιαύτην" τῶ | ' 

μδτα τὴν σσον καὶ τὰς Κιλικίας ἴπυλας, 

( 
δ. 8. 

“Αλεξάνδρεια ἡ κατὰ Ισσόν... 88 Ζ 
ΜΕυρῤίαψ δρῶ δ, ἐν οὶυνδι τλνιυνς,: ἘΠ ΞΩ ὦ 
ὩΡΟΟιδ ἘΣ τον πκωνεϊοιίξυασσς 89 γ' 
Σχόπελος ὁ Ῥωσσικός .... . 9 

Σελεύκεια ἹΠιερίας .... «Ὁ. ξῃ Ζιβ 

Ὀρόντου ποταμοῦ ἐκβολαΐ. .. ἕξη Φ 
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ... .«.- ο 
ΠΟΘΙ δι τονε; πο  φος τὲ τλοῖ οὐγεύνυον ἕῃ 
Πρ ακλειδι τ". ἰδ αι τόνον ξη γ' 
ἜΡ ας, ἕξη Φ 
ΤΡΡ ΟΣ ον ΜΈΡΕΑ ἘΝ ἈΦ ἕξη γ' 
ΣΥΝ τ ΦΌΝΟΣ ΜΝ ἘΣ ΤΑΥ ἕξη γ΄ 
᾿θυλονεαι νεῖ. τ α τ το ον τοχένος ἕξη γ' 

Φοινίκης ϑεέσις" 

᾿Ελευϑέρου ποταμοῦ ἐχβολαί.. ξη 
ἘΣ νύ ολοδδβδο,ς, μὠρερῖος αγοδ οι: ξξζ ἐγ 
ΘΟ Οὐ ο νε νος ον όθναν ξένους νον: ἕξ ς΄ 

ΤΠ Δ ΣΡ τς Ἐξ « 

Θεοῦ - πρόσωπον ἄκρον... -. ἕξ γ' 
Ε]η τος ἐπ τ δος ξξ Ζ 

δυβλῦξιι ἀλογενορν  ρονινλ δ γϑα: ξξ γο 
“«ἀδώνιδος ποταμοῦ ἐκβολαί .. Ἐξ γο΄ 

ἡ ηρτοςς Κ᾿ πξουρυ μοντλον κι ὀεῶνν ἕξ ὦ 

“Δέοντος ποταμοῦ ἐχβολαΐ.. «ἕξ Ζ 

Ἐῶ» ἐν ΡΟΣ ὙΛΥΜΤ τ ΣΤᾺ Ἐζ ς΄ 

ἜΘΟΣ ,. ςς τλ  ΎΝ "Ἐξ 
ἘΠ ἐπ Τεροτδνις, το αὐδὴν ταν κι: ἘΦ τῇ 

λς δ΄ 
ει 
18 γο΄ 
λδ ἔγ 

"1ε Ζιβ- 

ἥδε Ὁ 

λγ 7 
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τ λε δι δ δι τς ον χοὸς ἕς ἔγ ἢ 
ΣυΣομ ΟΥ̓Σ ΞΡ Σ, ἀσϑγοο σον οΝερο ὃς Ζγ ἃβ ἐγ 
Καομηλοείσθος.-. . οὐος ἐν. ἕς Ζιβ 1β Δγιβ' 
ἀὔοο μοσΘ ἄς θὴβ ὐορ ρον ξὲ δ, ΣΆ βθ. χο, 
Χορσέου (ἡ Χερσέου) ποτα- 

μουτέξβολωξιτονιί, διε τος ἔς γ 1β φιβ: 
δ. θ. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ τε Ἰουδαίᾳ κατὰ. 

τὴν ἐντεῦϑεν γφαφομένην γραμμὴν ὡς ἐπ᾽ ἀνατολὰς, 
ἥτις ἐπιστρέφει μὲν πρὸς μεσημβρί- 
αν καὶ κατὰ ϑέσιν ἐπέχει μοίρας... «Ἐξ Φ 1β γ' 
περατοῦται δὲ κατὰ ϑέσιν, ἢ ἼΡΣ 
μοίρ δεῖ δι λνθδοθους θροῦς, ϑοῖς, Θλο ἕῃ λα δ΄ 

καὶ μέρει τῆς Πετραίας «ἀραβίας παρὰ τὴν ἀπὸ τοῦ 
διρημένου πέρατος ἀγαφερομένην γραμμὴν, ὡς ἐπὶ 
τὴν Ἔρημον “ραβίαν μέχοι πέρατος; 
οὗ ϑέσις ἐπέχει μοίῤαξι εις ὐξθν δυνατὸ λητ 

δ. 7. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ ἐντεῦϑεν γραμμῇ 
παρὰ τὴν Ἔρημον “ραβίαν ὃ ἕως ἐπὶ τὴν κατὰ Θάψα- 

κον τοῦ Εὺφ φράτου ποταμοῦ διάβασιν, ἧς τὸ ἐπὶ τοῦ 
Εὐφράτου πέρας ἐπέχει μοίφας “ν τὉ7 γ' ΔῈΝ εὐ 

καὶ τῷ ἐντεῦϑεν μέρει τοῦ Ἄς ποταμοῦ, παρὰ 
τὴν Μεσοποταμίαν μέχρι τοῦ πρὸς τὴν Καππαδοκίαν 
πέρατος τοῦ ποταμοῦ, ὁ ἐπέχει μοί- 
σεῦ τ Η9Ὲ ἔν σνς  πΡΝ οὶ οὗ γ 1η. 

δ. 8. Ὅρη δὲ ἐστιν ἀξιόλογα ἑ ἐν τῇ Συρίᾳ ἢ ἢ τὸ Πιερία 
ὅρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας. ἐξα γο΄ λὲ ἐδ 

καὶ τὸ Κάσσιον ὄρος, οὗ τὸ μέσον 

ἘΠΕ ΤΕ ΕΘ ΟΌΣΘ δι. παν Ὁ συν ου ον κόναδῆνος ξη Ζὸὲ δ «ὃ 

καὶ ὁ Δίβανος, οὗ τὰ σέρατα ἐπέ- 

ΡΣ ΘεΘ στ ἃ τα ιονος «ὠκῖς οὐρα πῆς ἕξη Φ ἢ1ὃ 

10 
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60. 118. Ψ. ΟΑΡ. 15. ('ρι159.ε4.8.) 

καὲ ᾿-» αὐ θεν δ᾽ οἰ α ὧν Αὐτὰ Ὁ ΠπᾳῶάΦάΕροὮ Ἢ αὖ κα ο λγ δ΄ 

3 2 Ξ ΕΙ 
καὶ ὁ Αντιλίβανος, οὗ τὰ ἀχρα ἐπέ- Ξ μἱ 
εἶλων το εὐροο φ φβξαδο. , 17 γιβ' 

Ἁ 
ον ΔΈΝ ΤῊΣ Ἄδη τατος γὲ θα ἐς ὦν ς Ἐνν .ξϑ.γο λβ Ἃ 

καὶ παρὰ μὲν τὴν Ἔρημον “Ἵφαβίαν 
Ο “Ἵλσάδαμος, τὸ ὁρος; οὗ τὸ μέσον 
ἐπέχει μοίρας --««««ὐὐννον ἐς ὑεῖς λ.) 
παρὰ δὲ τὴν Ἰουδαίαν 
ὃ Ἵππος τὸ ὅρος; οὗ τὸ μέσον ἐπέ- 
χεξι μοίρας ἀν τϑρβος ἐν δνύεσ γὰν, ἐπῆν ξῃ ς΄ λβ. 

δ..9: 4ιαῤῥέουσι δὲ τὴν χώραν καὶ ἕτεροι ποταμοὶ 
ὃ τ παρὰ Πάλμυραν ῥέων, οὗ τὰ 
πέρατα ἐπέχει μοίρας . «. «-««««.0α λδ “ὃ 
(σου ορνού λῶν ὡν θκνλνδαιυύοτν ἌΧ Αθ 

καὶ ὁ παρὰ “Ζαμασκὸν ῥέων, καλούμενος δὲ Χρυ- 

σοθῥόας, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοί- 
ΠΠέφοΠὁΨσΠἘοἘὌζἁὋἕυοικδσ τ το τ, δ΄ λ7) «ΨΦ 

καὶ ««-- ΕΣ ὙΕΝκ ΤῊΣ εὐ νιν ̓ ϑ' ἐδ λβ 

χαὶ τοῦ Ἰορδάνου τὸ πρὸς τῇ Γεγνγησαρίτιδι λΐωνῃ 

μέρος, ἧς τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας. Ἐξ δ΄ λ ἔ 

καὶ ὁ καλούμενος Σίγγας, ὃς ἀπὸ τῆς Πιερίας τοῦ ρους 
ἐνεχϑεὶς πρὸς ἄρκτους, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς ἀγατολὰς 

κατὰ ϑέσιν, ἡ ἐπέχει μοίρας. «Οὐ λξ γ΄ 

καὶ συμβάλλει τῷ Εὐφράτῃ Παὶ 
ϑέσιν ἐπέχουσα" μοίρας τ δα δτ ΕΣ μος .ν.οβ λξ γο΄. 

δ. 10. Πόλεις δέ εἰσιν ἐν τῇ Συρίᾳ μεσόγξιοι ἀρχομέ- 
.ς ψοῖς ἀπ᾿ ἄρκτων, Κομμαγηνῆς μὲν αἵδε" 

«“Ἱράκη ..««.τν ἀπ τὸ ο λξ γο΄ 
᾿Αντιόχεια πρὸς Ταύρῳ ρει... ὃδ΄ λξ γ' 
ἜΣ ΡΣ ἘΣΘ τς ΤΠ λξ γο΄ 



8. 14. 

ΟΟΒΙ Ἐ -ΞΎΒΙΑ. 

ΠΕΡ μευ ΚΕ ΙΟσν, τ ϑοδα τος, οὐ τοὶ τοῖν το λξ 

Καταμάνα εἰς ΠΑΤΡῚ ἘΝ ο γο΄ λξ 

ΡΥ ΤῈ ἀν ΤΕΥ. οἵ 170..26 
ΠΕΣ Δ ΟΣ ΠΣ ΩΝ ὉΥΝ ΧἘΟΙΕΟΣ ὁ )7χ52λ8 
ὙΧΣΟΣ ΣΟ ΙΝ ον ςς δα τοῦτος ον: 6. ΖΕ ῊΣΕ 

. καὶ πρὸς τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ 
Χολμαδάρα ΣΛΗΕΡ ΤΕ ΚΣ Ρ ΚΌΠΥΚΝ ΠῈΣ δ. ὃ 

Σαμόσατα “εγίων .. ..«.-- ἮΣ Ὁ ΤΕ 

. Πιερίας δὲ πόλεις αἵδε: 

ΠΕ υο Ἀ 3 ΜΈ 1; τ σῖτος, ἐν πιξα τος ξ9. Ζγ λς 

Π. ἄγθαι ΠΕΡ ΦΉΣ ἀδδδολῶ ἐς δορά πιω ο λςε 

καὶ αἵ Σύριαι Πύλαι........ ξ9 γο᾽ λς 

. Κυῤ[ῥ]ηστικῆς δὲ πόλεις αἵδε: 
ΦΊ ΟἹ Εο ἐλιδειηα ες δοεβονϑο δε δ, οἵ. ρα ἽΣ 

Ῥηγιᾶς ἀρ αἰ νοι κεν νι ολίος τ ὅσ ὁνν τ.ς 

Τυβο Αι. πον τος ον οα 7 ις 

ΓΕ ΔΕ ΟΕΡΙΣ, γνς ἀϑλονυφόνος οα ἰς 
Ἰνϑο ὗν ϑελδ θυ σέο ἐριλνρονς ΡΟ ΤῈ 

δε υπολη αν ρος ΣΕ 

χζύβοθς, ἢ ἸΚυρος:. οὐνττς ἐς ὙΠΕΟ ὙΣ 

ΣΟ ΣΑΙ ΡΠ δι ΖΦ ς 

ὙΥΣΠΩΣ, ΩΣ ἘΚ ΜΈΝΕΣ ΛΥ Ρο Π᾿ ο 4γ λς 

ΩΝ ον θα: “2.4.2: 
καὶ παρὰ τὸν Εὐφράτην πόλεις αἵδε 
Οὐδ᾽ μδροδα ρας. ὁ βοῦς, ἰδ ιόνορθς οα δ΄ λξ 
οὐ ουδέξ, πριν κους ἴσο πο οβ 18 

Ζεῦγμα ἐπ ΠΑΡ ΝΥ Τλν, ΤΠ 00 οβ λζ 

ἐπ ρμνπΟ δολῶς, ὁ, ο αὐ σευ σε, ἢ οβ 2. 
ΤΟ τος οβ Ἀς 
Βηϑαμ[μ]αρία ἢ Βηϑαμανία οα ἔγ ἃς 

ΟΊ 

Ἃ 

Ὅς ἐς τὰ 

τὶς ΣΝ 

Φ» (ἡ 

10 

15 
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80 

602 

᾿ΡΘΣ ΜΑΙ ΝΟ ΥΡΕΥ ΡΤ ἘΕΤ ὩΣ οα γ ἃς 
ΠΑ ΝΣ ΧΡΉ Ὸ ΝΑ ΤΤΎΚΩΙ οὐ «Φγ ἃς 
Ἐραγίζα ἢ Εῤῥασίγα........ οα Ζγ ἃς" 

δ. 15. Σελευκίδος δὲ πόλεις αἵδε' 
Ἐξύρευθῦῦι ἐὐδ ἀπο νει ον, εθμος ξἕϑ Φ λε 

δον. οἰ Πλ Ὁ τιὰτς ἐὐεὐκὰ γοδϑᾶς Ο λε 

ἘΠΊ Έ ΑΝ ΠῚ ὙθΑ Σ ἘΡΊΠΜΕΙ μστΝν ἮΝ ξϑ' Ζγ λ}λὲε 

δ.16. Κασσιώτιεδος δὲ πόλεις αἵδε: 

«Ἀντιόχεια ἢ ἐπὶ τοῦ Ὀρόντου 
ἘΣ ΡΟ ΣΥΤΣ τ ΔῈ ἘΠῚ ἘΣ ξϑ "λε 

Τα ἀ νδ]δοενλιοη δια δεν ταν, ξ8 λὲ 
Βακταϊαλλὴ (ἢ Βακαταϊλλοὶ) ὃ8 λ8 
Αὐδεια ἡ Δυδία... «ον οος ἔϑ ΣΦ δε 

(Σέλευκος ἢ) “Σελεύκεια πρὸς 
ΡΣ Δ ρου εἶν, χρεόν ἐλυυδῃ ξδ ΖΦ λὃ 

ΕἾ οὐ οτος Ὁ ΕΣ τὐλιο ιο γο φυβς δ ὃ. γο΄ λὃ 

παρ ενονδδι ἀλριεερ ιν ξϑ Ζιβ' λὃ 
κεν δ πάν ΕΔ ξ. δ λ 

ὑπ δ θ οί νὸρξν μύφοδις. κεβν ον δι. ξη δ᾽ λὃ 
(} μάραϑος ὙΠ Τ ΗΑ ΤῊ ΤΠ ἕξη γο᾽ λὃ 

ἘΠ ΜΝ η].. δ. ἡ δυρος, λον, ον ἔϑ γ λὃ 
Μάμουγα δ β  ρολδιερςις οὐ ϑοδης ξϑ " λγ 

δ. 17. Χαλυβωνίτιδος πόλεις, 

Θεμο ϑοὐν μὰ δ ϑεμα ξιονοὐκῆσις οα Ζ λὲε 
᾿Ακορᾶκα ἢ Ακοράβα ...... οα δ᾽ 1 
οὐ ἐρ εμοὶ ἐλθξην ἐμουλ λοι ορδια ἐν οβ λὲ 
ἰχαλυβών θεω ἀρ αἱ οα γ΄ λὲε 
Σπηλούγκα ἢ Σπηλουέκα... . «οὦα γ λὃ 

καὶ παρὰ τὸν Εὐφράτην, ; 
Θὐοβυδισσύςο οὐ δυάς εν οα ὥγιβ λε 

ΠῚΒ. ν. ΟΘΑΡ. 15. (᾽Ρ.160. 6. Β.) 

ς ἃ 

ἐγ’ 

“ὃ 



ΟΟΕΙΠΕ -ΞΎΥΒΙΑ. 603 

ΣΤΡ ΠΕ ΤΝ ἘΣΘΉΡ: οβ λε Ζ' 
δ. 18. Χαλκιδικῆς δὲ πόλεις, 

ΟΞ ΝΝ Σοορεθφε νας ἃ 0. ὦ 18 γ 

Πα Σιδώμεν, ἃς ἀοα ϑονος ὡς: 6. ΦΖ᾽ υλδ' Σρβ' 
ὙΠ ΠΡΟ Υ τὴς ἈΒΉΒΟ Δ ΤῊΣ ΜΌΝ ΤΣ ο γιβ' λ γο΄ 

ΠΕ ον τε δις, τπο ον ευξος ὃς ἀμένοδιὲ λὃ ΖΦ 
ἐΘ  Σ Δ ΡΣ ΣΝ ΡΣ ΡΥ ο 2) λ ς΄" 

δ. 19. 4“ παμηνῆς πόλεις, 
ἸΝάξαβα, ἸΝΝ ἄξαμι, .:(ὐοννίο νι οι. δι λϑτιβ' 

καὶ ἀτὸ ἀνατολῶν τοῦ Ὀρόντου ποταμοῦ, 

Θελμεγισσός () Θελβενισσός) δ γο΄ λὲ 

“Ἱπάμεια δ αρέσο τ ς λὐγ εοὐ δος 0 λὸ 2ὃ 
Ἔμισσα ἜΣ ΣΕ ξϑ γο΄ λδ: 

δ.20. “αοδικηνῆς πόλεις, 
“Σχαβίωσα «Δαοδίκεια .... .. ξϑ γο΄ λγ δ 
ΤΕΣ ΠΟ’ ΟΕ ΟΙΘΕΝΝ..  γυνὸν Δ δνοῦς ΑἼοΣ ξϑ Ζδ᾽ λγ Ζιβ' 
᾿Ιαβρούδα::.... ἘΌΝ Ο λγ ς΄: 

δ. 21. Φοινίκης μεσόγειοι πόλει ᾿ 

ἘΠΕ  ΡαΣς ἘΠΕ ΡΨ ἕξη γ λλὃ 
ἀησλοιαβιθ πος ἐρεξούννους, ρου ἐς ξῃ «δ΄ λὸ 

ν αλέχοι, ἐσ τος, αἰ χνὲ διοντ κα ἔξ. ὄνον )α ε΄ 
Καισάρεια Πανιᾶς ...---- ἕξ γο΄ λγ: 

δ. 22. Κοίλης Συρίας Ζεκαπόλεως πόλεις αἷδε᾿ 

ΒΕΓ ὐλα ον κε. ἀχοξοοτοσν ες ἕξη γο΄ 17 γο 
Ἄβιλα ἐπικληϑεῖσα ““υσανίου ξη ἐδ λγ γ΄ 
ΣΙ αιοἶνρο τοοβα οι στα εὑνομοθο ὁ τὴ ξϑ' γ᾽ λ7 γιβ΄ 
ὌΡΟΣ ΑΝ ΔΥΜΣ ΡΣ ΡΥ ἕξη Φ λγ 

ΣἸρΝτο ἀρεῦ δ δι, νυ νς κοννννος ὐντνΣ ξϑ λγ 

ἜΣ ΠΣ τ ΠΠς ξοσολθεΖ 
βεδι ος ϑνϑν  αϑόν τς ποςανίνανο τς ξη Ζδ λβ δ΄ 

ὅ 

10 

20 

30 



0ά ΠῚΒ. ν. ΟΑΡ. 15. (᾽ Ρ-161. οἄ. Β.) 

πος τα τ πτα ν τς τ μ  ὐδ ξη ..2᾽ Σ 
αὐτί τ λιίε εν δα δ ντν. ὙΠ Ὲ Ὁ ξῃ Ζδ΄ λβ ΖΦ 

Γυ ϑον. ΜΕΝ ὑεδη νος, κοιλιῶν ἕῃ λβ φ. 
δ. 23. τδρα, Ἐπ τι κε πὴ: ας λλν ἐξκεύαλοῖς ξη γο΄ λβ ς΄ 

8 Ἔν ϑθ ον. ἔξ γο΄ λὰ ἀγιβ' 
Τιῤρι σι δ, δ: ϑθδονοος ἐνὸν εν εν νυενο σι ζε: ξῃ δ᾽ λα «δ΄ 
ὙΓΛΕ ΤΩΣ ἀΣΑΘΕΤ ΘΡΟΝΤΥΒΑΝ ΜῈ ΈΡΟΣ ΕΝΈ ἐξ 70 λα γο΄ 

ΡΥ ὙΠῸ ΤΠ ΤιῸ ἕξ ἔγ λὰ γο΄ 

ΠΟ θδΣ πθεκδ τυ ἐν, πο μεν ξξ ζΖὃ λα Ζ 

10 (Ρυλσελο ε  οῦ ς ἀπο ν πο ΒΓΕ ξῃ λα γ᾽ 
ἡπνϑ Εν ἀγσλσοο 60), ἐς ξη ἄγ λα «δ' 

δ. 24. Παλμυρηνῆς δὲ πόλεις εἰσὶν αἵδε' 
Ῥήσαφα ει τος τον δ, κονς ἐδίος ὅν ὰν οβ δ΄ λὃ ἐὃ 

σελ ει νον ἐπρόδυ κοὐ άλοχδιον οα ἐδ λὸ 
15 προς ταν ΕΣ ἀαασ τ τς το τ οβ ὁ. ὃ Ζ 

ρα ΠΕΣ ἌΣ ιν δ κι γὺς ἀν αἰ αποϑν Ὁ ΩΝ οα 7 λὃ 2 

ἘΣ ΡΟ Υτε: οβ γ΄ λὲ δ΄ 

ΠΙΡλ θυ ΌΣ. .1.. :βξοσι, ϑαθ δ ΝΝ οα “ΖΦ λ 
ὉΠ ας ΦΆΣι, ἀδλοος ἐῥλνο νας 3 οβ λὸ 

20  ΙΣις. γβοκόςεξοςυ δνος ο τ νον οΟ 4γ λγ Ζγ 
ΠΟ ΟΣ τς τυ οὐ ὃ: εὐ ἘΣ 

Αὐερία (η «Αὐειρα) . -. «««ος οα Φ Ἂλ7 γοΐ 

ἸἈδυδμὸπιν ιν επιβαίξν, ἐν; ο γο λ)7γ γ 

Οὐμανοξο δύντος ον δι ς ΠΕ Ε, 
25 τϑοιι δὸς κεϑεν με οὐ νν  ϑερδος ραν ΝΑ οα τἶν ᾿ὰ δ΄- 

ἐ λξεμοθιο πῆς ἐἰνυρθοθραρο το νος. 
80 δ. 26. Βαταναΐίας χώρας, ἧς ἀπὲ 

δβ γ᾽ 15 ὃ 

- ς 

ἀνατολῶν ἢ Σακ- 



ΡΑΓΓΑΒΝΤΙΝΑ. δ . 
[2 ε τ τω. ͵ 57 « 

καΐα, καὶ ταύτης ὑπὸ τὸ «Αλσάδαμον ορος οἱ Τρα - 

χωνῖται Ἄραβες" 

᾿Αδραμα... ΠΡΉΤ πέλο: εν νεξϑ ἐδ 
Ὡς 

δ. 27. Ιγῆσοι δὲ παράκεινται τῇ “Συρίᾳ 
ἢ τϑ8 [ἄραδος ἐπέχουσα μοίρας... «ἕξη 
καὶ ἢ Τύρος ῇ πρύςγειος. -οῖς 

Κεφ. ι΄ 

ἩΤΡΡΕ τ 

τα τοῦ νὴ δ, ὍΣ ἘΠ να: 

[235ἰὰς πίναξ ὃ'΄.] 

δ. 1. Ἢ “Παλαιστίνη (Συρία), ἥτις καὶ Ἴου- 
δαία καλεῖται, περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρατῶν Συ- 
οἷᾳ κατὰ τὴν ἐχτεϑειμένην γϑαμμὴν; ἀπὸ δὲ ἄνα- 
τολῶν καὶ μεσημβρίας ““ραβίᾳ Πετραίᾳ κατὰ 
γθαμμὴν. τὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Συρίᾳ ἑωθινοῦ ὁρίου 
μέχρι τοῦ πρὸς τῇ Αἰγύπτῳ πέρα- 

τος, οὗ πέρατος ἡ ϑέσις..... 

ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ τε ἐντεῦϑεν μέχρι “ϑαλάσσης ἐχ- 

τεϑειμένῳ τῆς Αἰγύπτου μέρει, καὶ τῷ ἐφεξῆς μέχρι 

τοῦ ὁρίου τῆς Συρίας πελάγει κατὰ περιγραφὴν τοι- 

αὐτην" 

ΡΟ ΠΥ 

τ τ Ὁ 

δ. 2. μετὰ τὰς τοῦ Χορσέου ἐχβολάς" 
᾿, 

Καισαάρεια Σ' τράτωνγος 

ΡΤΊΤΟΙ,.. ΘΕΟ6Β. 1. 

ΠΥ ἘΠ 

ῃ 

Ἅ γο΄ 

λᾷ Ζ 

10 

20 



66 118. ν. -ΟΑΡ, 106. 

πολλῶν ΚΑΙ, τε στ ἕς λβ δ΄ 

Ἰριτήνε ἀν τον τὰ τ ΣΝ ἕε γο΄ .λβ ιβ΄ 
“αμγειεῶν ἀλεμα,"... τς ς ἕξ Ζιβ' λβ 
στ ΡΟ πος ἀΣλε ΔΌΣ ἕε δ᾽ λα γ 
αὐ τβι ἡ πίη». ς νειν κι θεν δ᾿ εὐλτολα ΖΚ 
ὉΠ λν  τ τ ΣΥΕΝ ΜΕΝ ξέρε ὦ 7 
ὌΠ  )ηδον πῆς, ΔῸΣ λον εϑδοιε τ ϑτὰ ξδ Ζγ λα γο΄. 

δ. 8. Διαιρεῖ δὲ τὴν Ἰουδαίαν τὸ πρὸς τῇ Ασφαλ- 
τίτιδι ι λίμνῃ Ἰορδάνου ποταμοῦ μέ- 

1ο ρος, ἧς τὸ μέσον ἐπέχει, μοίρας. τῖξς Ζ.; 
δ. 4. καὶ πόλεις εἰσὶν ἐν αὐτῇ 2: αἵδ᾽ 

25 

30 

Γαλιλαίας 

Σαπφουρεῖ (ἢ Σαπφουρίς).. ἘΞ 70: 
“Καπαρκοτνεῖ (ἡ Καπαρναούμ) κζ δ΄ 
ἐγουλι πο πὰ α δὴ: ξ ιβ΄ 

τι βδοιὰς ἡ λήμλ η]. -«.- τ πόλος ἕξ δ΄ 
Σαμαρξίας δὲ 

ΠΝ δα ιδ τ ΑΝ  Ἐ παδ αν Τα. τ ἕς Ζγ 

Θη οὶ ϑολύόδις ασθοο ἐστ τῖρ οὐοσν ξξ ιβ΄ 
- 9 

τῆς δὲ Ιουδαίας: 
Ξο “ἢ δ ΄ - - 
ἀπὸ μὲν δύσεως τοῦ ποταμοῦ, 

Ράφεια ἐονεοσδ, ἐς το εν θα νοι τα ἕε 

πσζα Εἶδον ἐπανυ Μδύμν, ρξουλ θέλ ἕε ιβ 
ΤαμμΕ ο  ἄθαν τ γον νος ΟΥΑΙ α ἕξ 70 

ΤΕΥ ἈΠῸ ΡΥ Ἐς ἕς 

᾿Αντιπατρΐὶς ἀεὶ ον ὐεακν της μέν ὃς γ᾽ 

πρηυσιοξ ἐπ αὐδ λυ ας ἈΘΌΟΝ ἕς ΖΦ 

Ξεβαστηή, ἰδ ςς ρα ὩΣ Ὁ ἔς. γο᾽ 

Βαιτογαβρεῖ () Βαιτογαβρα) ἕξ Ζ 
᾿Ξεβους ἢ Βεβους, στ ς- ἕξ γ' 

λα ς΄": 

λβ Ζιβ' 
λβ Ζιβ' 

λβ Ζιβ' 

λβ 4: 

λα Ζγ 

λα Ζὃ- 



ἴδ. 165... Β.}.. ὅς ΡΑΙΔΕΒΤΙΝΑ. 

7  μμαουξη ξεν λει τ δες ἕε Ζὃ λα ἐδ 
δ τ Τὐυνῴν ες εν νη τος τ ξο 2 2 

Πρ χ θλοῦίδις τὰ σοι ας ἡ Ὁ Το ἕξ χὰ δ᾽ 
ΧΟ ΕΣ ΡΟΣ απο ος ὃς Ζγιβ' λα Ζιβ 

“ερεικοῦς (ἢ Ερικός) .-.-... ΞΘ ὃ λα χν ΑΞ 
δ. 8. Ἱεροσόλυμα, ἡ νῦν καλουμένη 

᾿Αϊλία ΚΚαπιτωλιάς . . -. - -ὃς λα; γο΄ 

Θάμνα ἀπεόχεν ἐὐος, τχϑς ουόλειν τα ἡ τυ εγικὰ ἔς δ᾽ λα 

ΕΠ) ευδίσνν, οὐρθελοχοινα τονε ξένος 1 δὶ 
ἐΣ δ ολθ τῶ, ὃς εἰοτέρς ρθε ογηχ πε ΞΟ ΤΣ τὰ 
Θαμαφώ ἀπε ξεδον ἀτυχῶν τ λοῦν ἕς γ΄ λα: 

δ. 9. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ Ιορδάγου; 
Κύσμος (ἢ Κόρμος)........ ξὸ δ΄ λα Ἔιβ 
ΜΠ θη έρ ες δον πλιὸ; χογηώε θο Ὁ ἔξ ς΄ λα γιβ' 
Καλλιβῥόη ἀϑρεκ, ἀευδεῆν οξιτοῦ Σξα θές, ὐλῦκ εν 15 

Τάζωρος ΜΉ ΤῊΝ ΒΥ οὐ να ἢ ΓΥ ἕξ 2 λα δ΄ 

ἐκ ΓΟ Θ. νυν Ἐς ερελος 1οᾶς ἕξ λα ιβ΄ 

δ. 10. Ιδουμαίας, 
ἥτις ἐστὲ πᾶσα ἀπὸ δύσεως τοῦ Ἰορδάγου πο- 
ταμοῦ, 20 
ΤΟ δα εις ἀκροοις οὐο θάρος ἐς τις ἢ ξδ Ζγ λα δ΄ 

πξυτ (0 ἢ, θὲ, ἃς ςςς ταρδδηρο τοις ἕξι λαῷ ὃν 

“Τεμμαρουρίς ἘΠ Ε  Ἔ ξε  Ζ ν λον ες 
ΡΛ ΟΥΝΙ ΕΘ τρΙ ὸς οι ΣΑΙ ἔνε ος ξξ φο  κηδε  ζχιβ 
ΡΟΣ αν δ ας πο ἈσΕΣΕ ἕξ γο ἃ Φ4γιβ 
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ἴο 

20 

25 

θ8 Π1Β. ν. ΟΑΡ. 11. 

Κεφ. 
2 , ᾿ 
“ραβιας Πετραίας ϑέσις. 

[4“σίἰας πίναξ δ᾽.1 
Γ 3 ΕΠ τί : 

δ.1. ἯΙ Πετραία “Τραβία περιορίζεται ἀπὸ μὲν 
Ζ »"ι , - 7 ΡΝ ἢ 

δυ σεῶς τῷ ἐκτεϑειμένῳ τῆς «Αἰγύπτου μέρει; ἄπο δὲ 

ἄρκτων τῇ τϑ “Παλαιστίνῃ Ἰουδαίᾳ καὶ τῷ βμδρει τῆς 

Συρίας κατὰ τὰς διωρισμένας αὐτῶν γραμμᾶς, 
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ μυχῷ τοῦ 
᾿Αραβικοῦ κόλπου, ὃς ἐπέχει μοίρας ξἕγ Φ χϑ ἐγ 

- ι 9 ι - 

τῷ τε χατὰ τὸν “Πρωοπολίτην κόλπον ἀπὸ τοῦ ἐκτε- 
τ Ξ "“ -» τ 

ϑειμένου. πρὸς τῇ «Αἰγύπτῳ πέρατος μέχρι τοῦ κατὰ 
τ ει 

Φαραν ἀχρωτηρίου, ὁ ἐπέχει μοί- 
ον -- ἐς ἰχῇ ὦ 

καὶ τῷ ἐντεῦϑεν “Ἐλανίτῃ κόλπῳ μέχρι τῆς ἐπιστρο- 

φῆς αὐτοῦ; ἢ ἐπέχει μοίρας .. «- « .ὃς κῷ Ν 

ἐπέχει δὲ καὶ ἡ μὲν Φαρὰν χώμη 
ΤΠ ΘΕ ΕΑ Δι δεν ἀλύνττι ἐπ ἐ ΠῚ εροξε χῇ γο΄ 
ε Ὧν ἘΣ 7, 7 τ τ ι ᾿ -» ες 

ῃ δὲ Ελανα κώμη κατὰ τὸν μυχὸν κειμένη τοῦ ὁμω-. 
΄, Ε - ,ὕ ἘΞ γ 

γυμου κόλπου ἐπέχει μοίρας -..«ὐ....« δ. γὺὸ 59. δ᾽ 
τ ἃ. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ ἐκβαλλομένῃ γθαι μμῇ ᾽ 

ἐπὶ τὸ ἐχτεϑειμένον τῆς Συρίας ἑωϑινὸν 7 πέρας, παρὰ 
μὲν τὴν Εὐδαίμονα Ἰρ μον μέχρι τμήματος ταύτης 

τῆς γραμμῆς, ὃ : ἐπέχει μοίρας... - «ὁ ἥεὸν 
παρὰ δὲ τὴν Ἔρημον Ἔρος ἐπὶ τὸ λοιπὸν τῆς 

γφαμμῆς. 
Ἢ ἝΛΟΣ - ΄ ᾿ , 
ὅ. 3. Διατείνει δὲ ἐν τῇ χώρᾳ τὰ καλούμενα Μέ- 

ΒΝ 5 τι -Ὁ τ τ - «ς τ 

λανα ορηὴ ἀπὸ τοῦ κατὰ Φαραν μυχοὺ ὡς ἐπὶ τὴν 
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τὶ - 5 δὶ ͵ - 5» Π ’ 

Ἰουδαίαν. Καὶ ἀπὸ μὲν δύσεως τῶν ὀρέων τούτων 
Ἧ τ Α 

παρὰ τῇ» «ϊγυπτον 
͵ 

σπταρήχευ 
ὙΞ,,. 5 ὅν τ 

χαίυτ αὐτὴν 
ΕΠ 9.) Ἐλ τ ω Ἶ 3." 

ὕῷ ἢν προς τῷ κχολπῳ εἰσὶν 

ἢ τὲ Σαρακηνγὴ 

ἢ Μουνυχιάτις, 

παρὰ δὲ τὴν ὀρεινὴν τῆς Εὐυδαί- 
μονος Αφαβίας 

- εἰ 

κῶμαι αἵδε: 

Ἐπ λει οοαμα 
Μαλιάατϑα 

Κληϑαῤῥώ 
Μόχα ... 

Μαγουζα : 

Μήδαυα. 

οἱ Φαρανΐται; 5 

«ς .ο. 

οἵ Ῥαϊϑηνοί. 
΄ ὕω 3, 9 ὩΣ ον ͵ ΄ Χ 

ὃ. ἅ, Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ μεσογειοι καὶ 

ῳ ἼΟΥ, α΄ 06. δ τ|2ὸ' στα, 'α, οὖ αἵ ὁ 

.ο..ε.ν9..9Ὁ»"νἝ»τὍ"» 

Ὁ Πα τὰ δ᾽.6᾽.ἴα.᾽ οἱ αἴ λοι ΘΠ 6».9 

.ονονννυεοενο»νεῦο 

δ’ αὐτο πὸ, 6 02..6. ὁ. δ΄ δῦ Ὁ ἃ 

ΞΕ δ᾽ πὸ 

ΞΕ πὰ» 
ἐς κγ 1 Ζ 

ἕξ Ζγ ΧΎΔΠ ΔΝ 

ἕξε Ζὃ ἢ 

ἕξ γο΄ κχκϑ Ζδ κτὁἪ 

ἔἕβ ΖΦ. χὰ Σ: 

ἕς 4δ 1 γ' 

ξρυςς ἢ 

ξ κϑ γιβ' 

ΞΑΡΡ Νν τ 
Ἐδ' Φλιν,- 

ΒΥ ΒΝ ὧν 
ἐξ ΡΥ ΓΟ 5, 
ξξοσγῖ 1: ς΄, 
ξη Ζγ λα 

ξη ἐγιβλα 
ἕξη Ἔν ὀζῃ) 
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μ᾿ ῷι 

“4 φ 

25 

70 Π1Β. ν. ΟΑΡ. 18. 

Πυδέσι συ ἐπ νε υεαννς, ΔΝ .ἔ } γο’ 

“Ῥαβ[μ]αϑμῶμ ἜΣ Σ ΝΥ τ κ Ὁ δου ἘΠ τῶ ὅς Ὁ 
ἘΡΔΝΝ ἐπ οελο ἀρ Ων ὐυ λιν ἕξη γο΄ λα δ 

δι Σονο στ πε ξϑ' δ΄ λα ς΄ 
Βοόστρα -Πεγίων. « «Ὁ. Δ. ξ' 2ὃ 18 τὶ 
πέσοι πο ΟΣ ΕΞ ο χιβ' λα γχ 

ΠΡ οδ ο δου οάυ, ιξϑ' γο΄ λα γ 

ἈΚ ΘΟ τατον ΠΥΉΣΤΣ ᾿ς ξῇ λα ιβ. 

Κεφ. ὁ 

Μεσοποταμίας ϑέσις. 

[-24σἱας πίναξ δ'.} 

δ: ΒΡΗ͂ Μεσοποταμία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἀρ- 

κτῶν τῷ ἐχτεϑειμένῳ μέρϑβι τῆς Μεγάλης “Δρμενίας, 
ἀπὸ δὲ δύσϑξως τῷ ἐχτεϑειμένῳ παρὰ τὴν Συρίαν τοῦ 
Εὐφράτου ποταμοῦ μέρει, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ 
παρὰ τὴν -Ἰσσυρίαν μέρει τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ τῷ 
ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ “Τρμενίᾳ τμήματος μέχρι τῶν. τοῦ. 
“Ἡρακλέους Βωμῶν, οἵ ἐπέχουσι μοί- 
ΞΕ π' λὃ ᾿ 

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ λοιπῷ μέ ἔρει τοῦ Εὐφράτου 
παρὰ μὲν τὴν Ἔρημον ᾿Ἀἀραβίαν μέχρι πέρατος, οὗ ῇ 
ϑέσις ἐ ἐπέχει ΝΑ Νὴρ γος. ο5᾽ δ᾿ }7γ 
παρὰ δὲ τὴν Βαβυλωνίαν μέχρι τῆς πρὸς" τὸν Τίγριν 
συναφῆς καὶ τοὺς εἰρημένους Βωμοὺς, οὗ τμήματος 
ἢ ϑέσις ἐπέχει μοίρας ΣΕ ΕΑ ΣΡΣ ἐν τ νον ΟΣ σ' λ γ΄. 

δ. 2. Ὄρη μὲν οὐν ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ κατογομά- 
ζεται τό τε Μάσιον ὁρος, οὗ τὸ μέ- 



 ν.164...8) ΜΕΒΟΡΟΤΑΜΙΑ. γι 

τοῦ ΡΠ οὗ λᾷ " 

ΡΣ ὃ ΣΙ χα σον τ δ... Ὁ ος γο΄ ἃς ὅ΄. 

δ. ὃ. Ποταμοὺὶ δὲ διαῤῥέουσι τὴν χώραν ἀπὸ τῶν 
εἰρημένων ὀρέων ἐκτρεπόμενοι; ἄλλοι τὸ καὶ ἕτι ὃ κα- 
λούμενος Χαβώρας, οὗ αἵ μὲν πηγαὶ ὅ 
ἐπέχουσι μοίρας ΤΑ ον αδδτ τὸ λῆς οὗ λὲῖ ὃ 
ἢ δὲ πρὸς τὸν Εὐφράτην συναφή. «οὗ λε 
καὶ ὁ καλούμενος Σαοκόρας ποταμὸς, οὗ αἵ μὲν πη- 

γαὶ ἐπέχουσι μοίρας ρετε τ ἀπνεν τ ῆ τι 08 λξο 
ἢ δὲ πρὸς τὸν Εὐφράτην συναφῆ 10 
τοῦ ποταμοῦ ἐπέχει, μοίρας ΑΡΣΎΟΜΘΘΕ τας ος λδ. 

δ. 4. Κατέχει δὲ τῆς χώρας 
τὰ μὲν πρὸς τῇ Αρμενίᾳ ἢ Ανϑεμουσία, 
ὑφ᾽ ἣν ἡ Χαλκῖτις, 
ὑπο δὲ ταύτην ἥ τε Γαυζανῖτις, 1ό 

Ὁ Ὁ 53 

καὶ πρὸς τῷ Τίγριδι ποταμῷ ἡ Ακαβηνή; 
τ -οὉ [4 

(ὦ ὑπὸ δὲ τὴν Ταυζανῖτν ἡ [Τ]ιγγηνγή; 
καὶ ἐπὶ πολὺ παρὰ τὸν Εὑυ- 

[4 (τῇ 5) -ὉἪ 

φρατην ἡ Αγκωβαρῖτις. 
δ. ὅ. Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ “Μεσοποταμίᾳ καὶ κῶμαι, 20 

» παρὰ μὲν τὸν Εὐφράτην ποταμὸν αἵδδ᾽ 

Πορσίκα Εἶν αοθ τον Πρ οὐ μν οβ 15. Ὁ 
ΒΊΑ ομοχον, ες δνρα οὐ οβ γ ἅς γοΐ 
ὙΠ Ύ᾿ Ρ οβ γ ἃς δ 
ΣΙ ΟΜΟΥΣ ἘΣ ὅθι. το τότ τὰς, ἀν ϑ τὸ τος ἐθιν οθ  . 25 
ὙΠΟ ΑΝ ΣῊΝ ΤΕ ΧΜΣ ΑΥ ΣΤΡ οβ. γ λὲε γ 
πη βν ϑῶυ οὐ οξυςδεον δ ΤΕΣ οβ Ζγ λὲ γο" 
ὩΟ. ογ ιβ΄ λε γ᾽ 

ΠΧ. σιδιν πο, Ὁ δον σε τ Θ ΟΣ ΨΌΕΡΟΣΕ 07 δ᾽ λδὲ ς΄ 
βοῦς τόσο: ΚΝ ΜῪΝ οὗ λει σ΄ 30 



72 ΠῚΒΟ.ΨΝ. ΟΑΡ. 418. 

Θεῖθα ἡ. το απ ΩΣ οὗ δ λὃδ «ὃ 
Πρ  ϑρεν τα τες τ απ αν τὴς τὴς οὐ υϑ πε ύλοι δι] 
ΘΠ οὐ τίοῦς ορεκονέ κινοῦν ἐδ οὃ Ζδ᾽ λδ γιβ 
Ζριϑουη:Ζηϑῦ).. νο β ϑτς 08 ς΄ λὲὲ γ' 

5 Ῥεσυνο πε το ἀπο ὑομε, ο σ᾽ λὃ δ 
ῬΕΠΣΣ Θ ον ροπν ϑλξξης. ος λὸ 

δ. 7. ᾿ἄγαμνα Ἐ δος ἀρρναθε τὶν ἐροῤεια οζ ὦ λγ ἢ 

Σου ο πρίν. αἰ περογους. τον πο Ως οζ ς΄ ἍΚ γο 
ἸΔΣ  ςς οζ δ᾽ (ὃ 

10 ἹΠυπορτο ς ἰὐνεθοδῦνες πε να οὗ γ (λὃ ἐδ 

Ἰηιδατα τὰν ἐννοῶ Ἢ οζ. Φύ  λθαδ' 
᾿Νοσρῦσ. τ τσ ὩΣ οζὗ γα λὲ 

Σπτρσθ ἐπε τον τωι, οηὴ ὃ λὲ γο΄. 
δ. 8. Ἧ τοῦ Εὐφράτου ϑέσις, καϑ' ἣν σχίζεται 

15. εἷς τϑ τὸν διὰ Βαβυλῶνος δέοντα καὶ τὸν διὰ Σελευ- 
κείας, ὧν ὃ μεταξὺ καλεῖται Βασίλειος ποταμὸς, 
[οὗ ϑέσις τῆς ἐχτροπῆς μοίρας]. .09 λε γο΄ 

Σελεύκεια πόλις ΡΥΡΟ ΕΚΤΗΡ ὙΤῸΣ 09. γ᾽ λὲ γο 
δ. 9. Παρὰ δὲ τὸν Τίγριν ποταμὸν πόλεις αἵδε: 

20 4 όρβητα () Δούρβητα). .... ος᾽ λη 
Σαπφη Ἐξ ἐξα γε γι γεν ενοννο  τλοτοῖς ὐἀ- Ἢ ος λξ γο 

ΣΙΝ ΝΣ δον ΡΟ ΜΡ  ἩΡΕΜΟΘΜΟΝ τ να ος λξ γ' 
ΣΥΧ. ΣΘΟΣ πε νυ τ ζομεν τος υλοι: ος λξ 
Βητόουν (ἡ ητύόουσα). .. -. οἵ λς ἐδ 

95 δ᾽ ΡΠ ΠΥ ΤΆΤ ρα ΜΑΣ Κ συ ΤΥ τὶ οὗ ἔγ ἃς ὁ 
θίρϑαν ἀφο ἐν κε βη δου νη) γ᾽ 
Ἱκο Θιαροῦ θονοννν δον τος ον τα αν οϑ' ἃς δ΄ 
ΠΣ ήτο τ ΥΩ ἔς ὅϑ. οὐ τνλὲ 
καὶ μετὰ τὴν Σελεύχειαν 

Ἶ ὩΣ ΒΑ ΑΕΒ ΟΤΝ ΝΥ τ ες οϑ' ἐὃ λὃ Ζ 
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ΠΕ μευ ξεθοΣ ἀν γος τος τερον νει οϑ' ἔγ λὸ γ΄ 
δ.10. ὑφ᾽ ἣν ἡ τοῦ Βασιλείου ποταμοῦ πρὸς τὸν 

Τίγριν συμβολὴ, ἐγγὺς [ἢ] Μέση χώρα" 

ΣΟ ΑΒΕ τδν ΟΣ οβ. γ᾽ λὲξ γο’ 
ἘΣΎ Ξ Ων, ὙΠ ΒΕ ἘΠ ΕΥΘΣΨῚ. ΤῊΝ ὃβ- 25 8. 
Δ Ύ  ῊΣ Ογ λδ..ε΄ 
ΡΟ ΕΣ ΔῈ ΟΥ,.7ΚΥ0 λὲ ἐγ 

ἘΣ Ο ἐΡε  ἐθλξυιυ τος «δ ύσαχ ἐνερ δνν ὁγ “Φ λξ.γο 
ΡῈ ΤΕΣ ΚΤ ΑΡΡΝΕΙ ἐν τὰ ὃχ Φιλε 
Ὀλίβερα () Ὄξιρα) ΤΑΣ ΠΗ͂ΤΕ Ογ δ: 1 ΣῈ 

Σαράῤῥα (ἢ Σαῤῥανη) ..... οὗ λη δ΄ 
Σακαγη (ἢ Σανάκη).. .-«--- οὗ λξ 2δ' 

δ. 11. Ἄρξαμα (ἡ “Αρωμα) .. ...-- οὃ δ᾽ λξ γοΐ 
ἴα τς ἌΡΑΣ τσ θασαΣ, οὃ γ΄ λξ δ' 

ΟΣ λιν ύοερς ὈΔΑ ΕΛ ε, οαος αὐ ἐδ λξῆςε, 
Πα βουϊιαλέψτνριο, δας δ υδθνοθι οὗ ἐδ λξ γιβ' 
ἽΝ βεδ... πυξϑανς οι ο οἷοι δ. Ἐἴ λε Σ 
ἸΠ Σα π στ ας ὯΞ ΕἸ 15 γ΄ 

Βαάξαλα ἢ Βάαλα.. ....... 08. γ΄ λὲξ 
Πχδέξνς, ὥυύοος ΑΝ ἀν Σ ἄρ Ογ ς γο’ 

τ κλλ θὲ τχῦλος τιον π τ τς ογ τὸ 1ξ πὸ 
Εἰ ρτούμμος εν. τε δα ὃ ὙΠ ὙΞ.Ξ 

Ἅπρε  Ελδε  δνο τ να Θο ἀχονο 07γ Ζγ ἃς δ΄ 
ΘΟ. ουβεθνάνς,ς οἷς νος τοῖος οὗ γο΄ ἃς ΖΦ 

Ὄρϑαγα (ἢ Ὄργαϑα)...... οὗ γο΄ ἃς 
"ἘΠ η Πα ον τ τας ἀϑ ϑοα οἰϑνδν οὗ γ λὲ “δ 
ὌΣ Σ ψρΠροι ο8 ὅ ἅς γ' 
ΣΝ ἘΠ ΓΎἸ ος γ λς 7γο 

Γόρβαϑα (ἡ Γάρβαϑα) ... .οζ γ λᾶς. 

τὸ ωι 
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1. ΠῚΒ. ν. ΟΑΡ, 19. 

δ. 18. “άβαυσα (ἡ Βαδαυσα). .... ος Ἀλς 
ἐπέων τὸν τι εἶς τὴς οζ γ΄ λς 

Ἡχῦσ αν πύον τ ΑΣΑΦ ἀνθ: Ο7Υ ς΄ λὲ γ 
᾿ἀπφαδονα εἰλιδοννςς ἐλελτνι οὗ λὲ Ζ 
ΠΡ δ ὦ τ Σ ΡΗ ον οὗ γο᾽ λ8δ γο' 

ἀπ ΣΕ ΡΤ ο8 δ λὲ γ 
ΤΉΝ ΣΑΣ ΠΟΘΕΝ ΡΠ Ὸ οὗ γιβ΄ λε Ζ 

ἘΠ πστο τς τας ον εὐ εἰθειυθϑν λεν 
ΤΠ ΘΕ ΝΣ πολ γε οοον γον τζοις τς: γ΄ λ8. 

Κεφ. ιϑ'. 

᾿Πραβίας ιΕρήμου ϑέσις. 

[2Ζοίας πίναξ δ΄. 

δ..1. Ἧ Ἔρημος “Ἵραβία περιορίζεται ἀπὸ μὲν 
ἄρκτων «Μεσοποταμίας μέρει : κατὰ τὸ ἐχτεϑειμένον 
μέρος τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ, ὁ 
ἘΠ ἘΠ ΡΣ, ΠΟ ΑΕ τ νὴ ος δ΄ λ.γ γ᾽ 
ἀπὸ δὲ δυσ μὼν τοῖς διωρισμένοις μέρεσι τῆς τὸ Συ- 
ρίας καὶ Ἰουδαίας καὶ τῆς Πετραίας ᾿Αραβίας, ἀπὸ 
δὲ ἀνατολῶν τῇ τὸ Βαβυλωνίᾳ διὰ τῆς ὀρεινῆς τῆς 
ἀπὸ τῆς ἐρήμου τοῦ πρὸς τῷ Ευφραάτῃ πέρατος μέχρι 
τοῦ μυχοῦ τοῦ [Περσικοῦ] Μαισανίτου κόλπου κατὰ 
ϑέσιν ἐπέχουσαν μοίρας ἘΝ πδν Με ταις οϑ' ς᾽ 
«αὐ τῷ ἔντουϑεν. μέρει τοῦ Περσικοῦ κόλπου μέχρι 
τοὺ πέρατος; οὗ ῇ ϑέσις ἐπέχει μοί- 

ρψοἕὁοὁΨψΨψΨἔοέΠσέπσσοσοεοιἔι, οϑ' ϑ' 
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ Εὐδαίμονι “ραβίᾳ διὰ τῆς 

ὀρεινὴς τῆς ἀπὸ τοῦ ἐκτεϑειμένου πρὸς τῇ Πετραίᾳ 
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πέρατος ἐπὶ τὸ κατὰ τὸν Περσικὸν Ιαισανίτην κόλ- 
πον διωρισμένον πέρας, [Ὁ ἐπέχει 
ΠΧ ΠΣ Οὐ ἀρ τ το ΣΕ οι ΘΙ ον οϑ κϑ.] 

δ. 2. Κατέχουσι δὲ τῆς Ερήμου [ταύτης] “««ραβίας 
τὰ μὲν παρὰ τὸν Εὐφράτην πο- 

τ Υ ταμον Καυχαβηνοί, 
ι ι τ τ ᾽ οἷ 

τὰ δὲ παρὰ τὴν Συρίαν Βαταναῖοε, 
ι ᾿ ι ᾿ Ξ' ᾿ 9 

τὰ δὲ παρὰ τὴν Ευδαίμονα (44ρα- 
͵ 3 ᾿ βίαν ΑΙ γουβηνοί, 

Ξ)ς ΟΣ ε ᾽ 
μ8ϑ' ους Ῥααβηνοΐ, 

Ν ι ω ἌΣ ΟΝ ἐν 3 Ξ 
καὶ προς τῷ Περσικῷ πολπῳ Ορχηνοί, 

. - ῃ ι - 3) ὁ Δι 
τὰ δὲ παρὰ τὴν Βαβυλωνίαν, ὑπὸ 

Η τ τ 3 πο 

μὲν τοὺς ΚΚαυχαβηνους Αϊσεῖται, 
ΞΙΌΧΟ ι τ κα τ Ρ 
ὑπὲρ δὲ τοὺς Ρααβηνους Μασανοί, 

ελ Ἢ 9 ο- 

μδταξυ δὲ, “4γραῖοι 
τ ῖ « 

μὲν παρὰ τοὺς Βαταγαίους, 
Μαρτηνοὶὲ 

δὲ παρὰ τὴν Βαβυλωνίαν. 
͵7 " 3 ΕἸ - ω τ τ 

δ. 8. πόλεις δέ εἰσιν ἐν τῇ χώρᾳ καὶ κῶμαι παρὰ μὲν 
τὸν Εὐφράτην ποταμὸν αἷἵδε᾽ 
ΘΠ 05 ἘπῚ ΟΣ τα δ νόος Ογ ΖΦ .λὲ ιβ΄ 

ΠΟ Ὁ δ τ λλόδνος τε ϑηξεῤθις : ̓ - γο΄ λδ 
Γάδειρδα (ἢ το Στ), .070γ ἄγ λὸὲ «ὃ 
οὐ ΠΟ ΣΟ ΝΣ Σ᾽ ΡΣ οὗ ιβ λὃ Ζ 

ΕἼ δἰ το ουτϑονν τοῖν οίνδι τα ἐν δ Ὁ ἢ οὃ ὃ λὲὸ γ' 
ΖΔάδαρα ἐάν ος, δ ΣΟ ΟΝ οὗ γ λὸ ς΄ 

(Ὁ ΔΒαλάγαλα (ἢ Βαλάγαια) . . . 08 λὃ 
ἐπα γον: τσ. ον ΔΕ. 08 γο΄ λὃ 
ἩΚΟΝ ὀρ δα ΣνΣ νος ̓ ς ἐγ θα ς οΒ ὅ λ). γο 
{41 τ Ἴδε σοῖς ΤΣ δις Δε  ς Του τΑ ος 1.γ Ζ. 

15 

80 



αἵδε᾿ 

ἀπ αϑονε οτος ὩΣ ΟΣ οϑ' 
Το ει μὲ ἀπῦαι Ὁ ἀα να τνΐς ον. πδξνλᾷ 08 

5 “Ἰοκούρα (ἢ Ἰουχάρα) Ρ ὐ- οϑ 

δ. ὅ. ἐν δὲ τῇ μεσογείᾳ πόλεις αἵδε" 
ΒΔΟΝ ἡ ἩνδΣ τιν ον Ὁ ἀτΣ οβ γ 
ΣΉ τ πον πϑειχῖο, να δ Ὲ Ογ 

ΧΟ Δ ΡΉ  ἐατν ὑπ τς δὴν ἐπε ατος οβ 
10 ΤΟ σοὶ δ ἔρενῖας ττο τ οον τε ως 07 70 

ΤΠ θ  πέροοΕὁΨοψὁΨ““ιοιΨὁΠπς τ Ογ δ΄ 

Ῥ χοναα ς το, ταν ΘΟ Δ ΒΕ ΣΙΣΣ 08 7 
Ἐπ νι ΡΥ οβ «“ 
Πρ αι Στ ον τ σϑσ οβ 

τ Ὁ Θε  μηδ᾽ θ᾽ ἐκοννννν ὁ 08 
ΟἹ δον. πὐεξλσθον, ἐἀελβ λοι δβιος 08 γο΄ 
Θαῦβα ἢ Θαύα.......... οβ δ 
ὌΠ ἘΠ", δ ΟγΥ 
Δάφα, Δάφνα, Σάφα...... οὗ δ΄ 

20 ἜΣ Ε ΠΡ τος τας τν ὁ μόνος τρδλενεϑαα, δ 08 
: Ὀδάγανα ἘΈΡΟ ἘΣ ΚΓ ΎΥΕΚΑΤΕ ον: ος δ΄ 

ἡπεδτον Ὁ παι δειοΝ, ἐς ΣΡ  υΔλε να οἵ 

Ζύ μα 81: Ἐπελττν Ἐπ. 18 Ὁ ος ΖΦ 

᾿ἀῤῥάδη ἘΠ ΑΙ τ ρα στον ἐς οὐ ἐνῆηι ος «ὃ 

ππν ρ θαυ ἀξ ἀπο ν να ἀρ: οα 
ΤῊΝ ΠΣ ΜΡ ΤΟ ΠΕ Ε΄: οβ «ὃ 
να χοΣ σριοος ἘΣ ρδα Ν δα λα τς ΟΥ γ 

Δούμεϑα ἢ Δουμαίϑα..... 08 
ΠΣ Τό πΕΠριρρρ τς 08 γο΄ 

30 ζ 

τ τ ΟΡ. 10: 

δ. 4. παρὰ δὲ τὸ τοῦ Περσικοῦ κόλπου μέρος πόλεις 

λα 

.ἰς ἃ ἃ 

ΠΥ θρ φ 

᾿ς 

{ΠῚ Ξ Ξσινν (- τῷ 

ΝΙΝΙΝΙΝΙΝΙΝΙ 80 ΟῚ 5ῸΘΙ ΘΟ ΘῸῚ ΘῈ ΘΟ ΘῸ ἃ ὃρ ᾧ ᾧρ ὃρ ὃ ς δ 



([Ρ.167. εἅ. Βενῖ.) ΒΑΒΥΠΟΝΙΑ. γι 

Καλάϑουσα ἢ Καλάϑουα... οζ 2 χ.9. 2 
ΣΟ ΣΝ να Δι στ κς 

Κεφ. 5:. 

Βαβυλωνία ΘΟ 

[“2σἱας πίναξ δ΄. 

5.1. Ἡ Βαβυλωνία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων 
Μεσοποταμίᾳ, κατὰ τὸ ἐχκτεϑειμέγον τοῦ Εὐφράτου 

μέρος, ἀπὸ δὲ δύσεως τῇ Ἐρήμῳ “Τραβίᾳ χατὰ τὴν 

εἰρημένην ὀρεινὴν, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Σουσιανῇ παρὰ 
τὸ λοιπὸν τοῦ Τίγριδος μέρος μέχοι τῶν εἰς τὸν 11ὲ0- 

τ ΄ ᾿ - ζῶ ΤΣ, σικον κόλπον ἐκβολῶν, αἵ ἐπέχουσι 
ΠΟ σ δον οτος ἜΚ προς ἐξολον Ὄ  α.ις 
3 ; ι Γ -Ὁ ΕἸ πὸ Ὁ ΟΝ τ: 9 ΄ 

ἅπο δὲ μεσημβρίας τῷ ἐγτεῦϑεν ἐπὶ τῇ Ερημῳ 
’ ᾿ - - - 

“«ραβίᾳ πέρας τοῦ Περσικοῦ κόλπου μυχῷ. 
δ. 2.. 4ιαῤῥέουσι δὲ τὴν χῶραν ὁ τε Βασίλειος πο- 

τ τ - - ε « ͵ 

ταμὸς, [καὶ] ὁ διὰ τῆς Βαβυλῶνος δέων, καὶ ὁ καλου- 
΄, « - - 3 7ὔ ΄ 

μενος Μ)Ὠ-ααρσαρης; ος τῷ μὲν Ευφρατῇῃ συμβαλλει 
᾿ ᾿ ΕἸ ῥα ῃ κατὰ θέσιν ἐπέχουσαν μοίρας ἐ θθν δὴ) 25,70: 

ἴΞ τ - ᾿᾽ τῷ ε 
ὁ δὲ διὰ Βαβυλῶνος, [ὸς καλεῖται ὁ Βασίλειος ποτα- 

ι (Α ς-- 

μος» συν απτῶν δ θν τς ταν πττιςς οϑ' λὃ ἐγιδ΄ 
ποιοῦσι δὲ οἵ ποταμοὶ οὗτοι καὶ αἵ ἀπ’ αὐτῶν ἐκτρο- 
παὶ ταν χαὶ ἕλη, ὧν καὶ αὐτῶν 
τὸ μεταξὺ ἔπέχει μοίρας Ὁ τ τ ὦ 

δ. 3. ( Ἱχαράκειται δὲ τῷ 

μὲν Εὐφράτῃ 
Ξδον ΣΕΣ ον, 3 ᾿ 

τῇ δὲ Ερήμῳ «Αραβίᾳ 
Ἃ . Ὁ ΓΦ) περὶ δὲ τὰ ἕλη 

τολεη  Φε λδ ὥ. 

«ε 3 ἢ ΄, 
ἡ ἄυχανιτις χῶρα, 

77 

ἢ Χαλδαία χῶρα, 
(8) Υ̓͂ 

ἡ Αμαρδοκαΐία; 

10 

15 
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“8 ΟΒ18. ν, ΘἌἈΡ. 90. 

ὑποκειμένους ἔχουσα τοὺς παλουμέναῦς Στρόφας (ἢ 
Στροφάδας). 

δ. 4. Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ χαὶ κῶμαι 

παρὰ μὲν τὸ μέχρι “ϑαλάσσης τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ 
μέρος; ὑπὸ τὴν ̓ ““παμειαν πόλιν, 

ΜΕ ΣΕ Ἀν ας Ὁ νὴ τ ήδδρνο οϑ λ 
ἜΡΩΣ  Σ λπΑ  μδε τοῦϑεν δὲν λαμ ΝΕ: οϑ ΖΦ λγ γο 
ΠΟΤ Ο κι ν εϑέτει, πέλας, οἼ αν ΝᾺ οϑ' γο΄ λγ 
ΕΣ ο ὐρίπδυ ἐς δι ννολος τ ΕΙΣ 09 γο΄ λβ γο΄ 

ΘΗ ΣΤ ΕΣ ΔΕ ΞΕΝΣ ἈΠΕ ΡΘΕ, τα σ' λβις΄ 
ὉΠ ΕΣ ἈΔΟΥ ΜΟΥΝ λευ ΕΨΓΙΗΣ οϑ ΖΦ λα ὃ’ 

δ. ὅ. χαὶ μεταξὺ τῶν τοῦ Τ θι: ἐκβολῶν, ὧν τὸ 
ἀγατολικὸν στόμα ἐπέχει μοίρας...π Φ λα 
ΤΥ ΠΝ ΨΑΡΜΝ ΝῊ Ὴ Ε οἱ εὔυξ ὑδι 

Τερηδών ἀπ τ αν τύτον τς Πρ τς π λῶν ες 
δ. 6. Παρὰ δὲ τὸ τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ μέρος αἵδε’ 
ἘΣ δ λον ἐιίος ὉΣ ες τὰ ΟΕΤΗΣ οἵ λγ γ 

ἼΣ Υ  Σ οζ γο᾽ λ 
Ὁ ΟΥ ΟΣ δι ΥΥΞτοΝ, τα τες δ οἕ ΕΣ 

Θελβεγκάνη Σά Ἐν ΚΤ ἈΔΗ͂ Ὁ ΤΠ ὦ δ ὦ 
καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ διὰ Βαβυλῶνος δέοντος ποταμοῦ 
Βαβυλών ἀκ ΡΣ ἘΥΤΤ οϑ' λ8 
πρὸς δὲ τῷ Μααρσάρῃ ποταμῷ, 

Οὐοϊγαισία εν ρα ἐπ οἡγ λδςε 
Πα σε ἀέκοντα πεν οη ἐδ }ὃ γ᾽ 

δ. 7. ὑπὸ δὲ ταύτας καὶ παρὰ τὰ ἕλη καὶ τὴν Ἔρημον 
᾿Αραβίαν, 
Ὥξονα ἡ Βιογαππτν- οϑ λγ γο΄ 

ὙΠ ροπΠέΠορ8ΔἕἔΨφΨἔοὥνἔὁΠΘὁ[ι Ὦ) λγ Ζ: 
ΝΛ ΓΦ τ, οϑ λγ. ς΄ 



ΒΑΒΥΤΙΟΝΙΑ. 

πξρσΣέοέοέοΕρΨψσοΠΕΠΡρύ - 0. ὃς γο΄ 
Βηρανδη (1 Βεραρίνδα) ... .οζ Ζ 
Ὁ οη αΣ ἀτ λθςς οη ὦ 
Βέσο ΑΝ ΣῈ οϑ' 
Οεὴμ  ον  ττ ον ος᾽ 70 
Σοτ ονι ον ἂν οἵ 

πα ΛΜ ΗΡΟΔ Δ ΡΣ ΝΣ Ὦ) 
ὉΠ.) Ι ΟΕ Ὁ τον τα ΘΝ Ἐκαεν τ τον, οἡ γο΄ 
Χιρίφη (ἢ Χηριφή). .... εχ 0. ὃν 
ἼΡΑ ΧΑ δος ἧς ΔΕ ἘΦ ον οἰα ἐἘρήνος οϑ' δ΄ 



(᾿ Ρ. 168, εα. Βενί.) 

Ὁ Αλαυδίου Πτολεμαίου 

Τεωγραφικῆς Ὑφηγήσεως 

Βιβλίον ς΄. 

Τάδε ἔνεοτεν ἐν τῷ ἕξτῳ" 

5. Ἔχϑεσις τῶν ἐφεξῆς μερῶν τῆς Μεγάλης ᾿Ασίας" 
δ. 1. [Πίναξ πέμπτος] 

α΄. “Ἰσσυρίας, 

β΄. Μηδίας, 

γ. Σουσιαγῆς; 

1ὸ δ΄. Περσίδος, 

ἘΝ Παρϑίας, 

ς΄. Καρμανίας “Ερήμου. 
δ. 2. [Πίναξ ἕχτος] 

ξ “Τραβίας Εὐδαίμονος, 

15 ἢ. Καρμανίας. 

δ. 8. [πίναξ ἕβδομος] 
ᾧ. “Ὑρκανίας, 

"Εἰ ͵αργιανγῆς, 

ια΄. Βακτριαγῆς, 

50 ιβ΄. Σογδιανῶν, 

ιγ΄. Σακῶν; 

ιδ΄. Σχυϑίας τῆς ἐντὸς Ἱμάου ὅρους. 



ΑΞ ΒΞ ΎΞΒΙΑ,. 81 

δ. 4. [πίναξ Ογδοος] 

ιε΄. Σχυϑίας τῆς ἐκτὸς Ἵμαου ὄρους, 
ις΄. Σηρικῆς. 

δ. ὅ. [πίναξ ἔγγατος] 

ιζ΄. ᾿Δρείας, 5 

"η΄. Παροπανισαδῶν, 
ι9΄. 4ραγγιανγῆς, 

κ΄. ᾿ἀραχωσίας, 
κα΄. Γεδρωσίας. 

[5. 6. Τίνονται ἐπαρχίαι καὶ πίνακες 8. το 

Κεφ. α΄. 

 “σσυρίας ϑέσις. 

[4οἰας πίναξ ε΄. 

δ᾽ ΕΝ: “Ἰσσυρία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ᾶ ρπτων 
τῷ εἰρημένῳ τῆς Μεγάλης “Ἀρμενίας μέρει παρὰ τὸν 16 

ἡΥιφάτην τὸ ὅρος, ἀπὸ δὲ δύσεως “Μεσοποταμίᾳ 

κατὰ τὸ ἐχτεϑειμένον τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ μέρος, 
ἀπὸ δὲ. μεσημβρίας “Σουσιανῇ “χατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ 
Τίγριδος γφαμμὴν μέχρι πέρατος, οὗ 
ῆ ϑέσις μοῖραι Εν ὃῦῦὃ9ὃ5 Ὁ ΔΟΧ Ὁ.1ὲ} πὸ ἰς 20 

ἀπὸ δὲ ἀγατολῶν Μηδίας μέρει παρὰ τὴν ἐπιζευ- 

γνύουσαν τὰ εἰρη μένα δύο πέρατα γραμμ ἣν; ἐφ ἧς 

ἐστιν ὃ Χαβώρας τὸ ὅρος, οὗ τὰ 

πέρατα ἐπέχει μοίρας... .««.«..ο π λὃ 4 
ΕΠ ἘΠὁΨιἔΕΠΕῃὍῃυ ποεῖ: τς ἀν εοῦσεν λη. 25 

δ. 2. Καλεῖται δὲ τῆς χώρας 
ἢ μὲν παρὰ τὴν “Αρμενίαν Αὐῤῥαπαχῖτις; 

ῬΤΟΙ,.. ΘΕΟΘΒ. ΠΠ. Ε 



82 118. ΝΙ. ΟΑΡ. 1. ( Ρ.169. 64. Β.) 

ἡ δὲ παρὰ τὴν Σουσιανὴν Σιττακηνή; 
τὰ δὲ μέσα κατέχουσι Γαραμαῖοι" 
καλεῖται δὲ καὶ ἡ μεταξὺ τῆς “Αῤῥαπαχίτιδος καὶ τῶν 
ττττμττο Αδιαβηνή:; 

5 (ἢ ) ἡ δὲ μεταξὺ τῶν Γαραμαίων 
καὶ τῆς Σιττακηγῆς ᾿ΑἈπολλωνιάτις, 

ἧς ὑπέρχεινται Σὰμβ ἅται ἔϑνος, 

ὑπέρκεινται δὲ καὶ τῆς μὲν ᾿άδια- : 
βηνῆς ἢ Καλακινή" 

10 τῶν δὲ ΓΤαραμαίων ἢ Αρβηλῖτις χώρα. 
διὸ. Πόλεις δέ εἰσι καὶ κῶμαι τῆς “Ἰσσυρίας 

παρὰ μὲν τὸ τοῦ Τίγριδος μέρος" 
ἌΡ ΣΝ ὙΠ ος λη δ 
ΣΡ ΠΣ ΟΝ ΑΟΎ ΟΥΑ ἀνα ἀν ἐτν ἐπο τς ὃς δ'΄ 15 δ' 

15 ΕΘ ΤΟΣ πὴρ ον δος οζἕ λξ γ' 

ΠΕ περ ον τανε ΗΝ ς ἢ Ἦ ὦ ἀξ 

ΠΥ ΚΟ δε τινε: Αι, τοὶ ὀρ ντοι ἐὐρέῖνς θὴ λς γο΄ 

ΠΕ ΤΗΝ ΕΣ ἘΕΝ ἢ οῆ ζιύδανς 

ἸΟΩΡΒΥΣΙΣ ἐος ξ δ τόν, τα οϑ' γι ἃς γ᾽. 
20 ελλησιν δον τ ἐβοξίοιτα ἐρνεῖα σ' ἃς 

Ἡεησρ νος πω δεν Ξοτ α π λὲ Ζ. 
δ. 4. ἐν δὲ τῇ λοιπῇ χώρᾳ μέσῃ; Ἢ 

Βήϑαβα ἢ Βίϑαβα ....... οζ γο΄ λὴ γο΄ 
"ΠΥ ΠΡ θη γ λη ἐδ 

56 ΖΙ ΟΣ τονε τε σγρρς οιδῦς ΡΒ οϑ' γο΄ λὴ ἐδ 
ἼΠσονα. τ τῆι ποι ον χέν Φ . λὴ 

ὑβναὶ που ΣΝ ροα πα λϑ 

ΘΠ]. δ 8. 8. ν. 11. νος. αὕτη ἐστὶν ἢ ΓΝινευΐ. 
Ἐγαβι. οἵ τηδγρ. 119, Αῃ. [11ρΡ8. 



ΑΞΞΎΒΈΕΑ. 8ὃ 

Θησ σον» Στ τ δεκις ἐξ νς Ὁ: πα δ᾽ λὴ 2 
ἹΚορκουδοῦ. ΟΝ ΘΟ ΠῚ 7 “ἔς: 
Θύοθον πες. ἐπον  ἐείτιος τ δύ γ. [ρει 

δ. 5. 4ηγία ἘΡΕτ ταν τ πτε ν ΠΕ ἴας 0 σι ἤγ λη ς΄ 

εἰ πολιία. . οπΒς ̓ς πὰ ΖΦ 1ὴ εἰ 

ΠΟ ΑΝ λέν ΣσΩτα αὐ τς οϑ ζΣ Ζὃ 

Ταυγάμηλα ἀπ αλ  ἀ  παμ ταν Βα τ ας 0) ΖΦ το 

Σάρβηνα ἀν Ἀον ΣΉ ὙΠ ΧΑ Τ οϑ' 1 

Ἄρβηλα ΠΣ ΑΘ ΡΊΛΊΗ τὶ μα πεν: π᾿ ΩΣ 

ἬΝ μα Οδϑϑ δ Ένδο, Ἐς ΥΡΌ ΌΤΙ ΡΛ Τα 

ον υτις πῇ τ 2 

Εἰσόνη (ἢ Ισονόὴη). . . - - «-. ἜΡΕ ΔΕ γ΄ 

δ. 6. Σοῦρα Ἐπ ΤΥ νἀ τ τὺ μη τ πΥ ἧς γο΄ 

“Χατράχαρτα ἢ Χαιτράχαρτα π Φ ἧς ς΄ 

ππολλωγίόπ. παδεεσο, πλυντο πα ς΄ ἧς ΖΦ 

Θηβούςαν ἐπνρλτον τ ππηλαῦσαν πβγ' ἧς ὦ 
ἘΣ ΕΘ ΕΝ πγ ἡξ᾿ «ὦ 

απ τς τιν πγ γ ἧς ς΄ 

“Ἁρτέμιτα ἅπ  ἢ πον ἡ Α ΟΣ ΘΕΆ ΡΛ πα δ΄ ἧς 

ὩΣ ἘἘΟΣΉ, ἸΜΣ εν... τιον αν τ αν τ πθ ΔΕΖ. 
δ: 7 Ποταμοὶ δὲ διαῤῥέουσι τὴν χώραν συμβάλ- 

λοντες τῷ Τίγριδι, ποταμῷ, 0 τὲ “ύκος, οὗ αἵ μὲν 
πη αἱ ἐπέχουσι μοίρας «---.νς πε λονῖσοις οἢ λϑ 
ἡ δὲ πρὸς τὸν Τίγριν συναφὴ μοί- 

ὌέέΕοΨΠΨἔὁσΨὁἔὁΕινἔνσ τσ - 09 ὍΣΣ 
καὶ ὃ Κάπρος - ποταμὸς, οὗ αἱ μὲν 

πηγ αἱ ἐπέχουσι μοι θυ τα ππ ΤΟ ΥΔΕ οϑ' λδ 
ἢ δὲ πρὸς τὸν Τίγριν συναφὴ μοί- 
τε ΕΠ οϑ ἄξε ς΄ 

Ὑλ ς τ τ ε τ δ ΒΩ [ 

καὶ ὁ Γοργος, οὐ αἱ μὲν πη7 αὐ ἐπέ-. 

οι 

τ ῶι 



20 
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ἼΤΩ τ ο ΟΥ ΝΑ πτ γ᾽ λὴ 
ἡ δὲ πρὸς τὸν Τίγριν συναφὴ ἐπέχει 
ποτ ον ΔΚ ΛΕΟΝ ᾽ Πρ τ τας σε λὲ γ 

Κεφ. β΄. 

Πηδίαοας ἐσ ες: 

[-4οΐὲας πίναξ ε΄.] 

δ. 1. Ἢ Μηδία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτῶν 
μέρει τῆς Ὑρκανίας ϑαλάσσης κατὰ περιγραφὴν του- 

οἶτον 
᾿ τ 5 Υ τ ωΩ 2 ᾿ Υ -᾽9 ΄ 

10 μξτὰ τὸ εἰρημενον προς τῇ ἄρμενιᾳ πέρας του Α4ρα- 

ξου ποταμοῦ; 

[᾿ 

2. 

Σαννινα ἐττῖς Ὁ κΔ ρ ετυν ΤΟΝ καὶ π μγ 
Καμβύσου : ποταμοῦ ἐχβολαὶ πα μβ ἐδ 
αἵ "πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ. .... π μα 
ἜΣΕΙ ΔΘ τς ΜΞ} ΑΥΤΟΝ σα γο΄ μβ 4 

Σαβαῖοι Βωμοί. Ἐπ δε Τεν ΝΣ τὶ πβ ΖΦ. μβ ἐ 
Κύρου ποταμοῦ ἐκβολαί... .π Φ μβ δ 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμυῦ....... πβ 19. Σ 

Καδουσίων 
ΧΟ ΟΣ Ξι ρας τοῖν “πὴ αν πὸ γὸ μβ 
πολ Δ ολβο ΤΟΣ πθ ὄ μὰ γο 

(Δγμάρδου ποταμοῦ ἔχβολαι πς Φ. «μα.-ὦ 

αξ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ΟΡ Ἢ στ λὴ Φ 

τὸ μέσον τῆς συναπτούσης 
αὐτῷ λίμνης, καλουμένης 
Παρτιινη σι ον ἡ πα Ά, π5 0: πβ 19 γ 

Ὁ Τ ΠΠ Ππα πὸ Φ μ᾽ γο 
κἰχολα εξ ρον πηδ μ δ 



ΜῈ ΙΑ. δῦ 
[4 31 7 

Στρατῶνος ἡ Σταῶνγος ποτα- 
’ 

μοῦ ὀκαβθολ εν πττὸς ἀν ἘΣ ΡΟ Δ ΒΥ ας 
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ .... .πὴ λὴ 2 
Μανδαγαρσίς,. .....ςςὉς «0β μ 
Χαρίνδα ποταμοῦ ἐκβολαί... ὁγ μ᾽. 
τὸ πρὸς τῇ Ὑρκανίᾳ χώρᾳ 

πήλιοϑ Β βοτὰ νῦος δ Ὡ Ζ- 
δ. 8. ἀπὸ δὲ δύσεως τῇ Μεγάλῃ “ἀρμενίᾳ καὶ τῇ 

᾿Ἰσσυρίᾳ κατὰ τὰς ἐχτεϑειμένας αὐτῶν ἀγατολικὰς 
γραμμὰς, ἀπὸ δὲ μδσὴ Ἱμβφίας Περσίδι κατὰ τὴν τὸ 
ἐπιζευγνυμένη γφαμμὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Ασσυρίᾳ 
καὶ τῇ Σουσιανῇ πέρατος μέχρι τοῦ 
ἐπέχειν μοίρας - « ««νν τιν εν τον ὅδ λχὃ Φ 

καὶ «- «τον ον ντν τισιν κα τε νν θα ἦγ 
ἐφ᾽ ἧς ἐστι τὸ δυτικὸν μέρος τοῦ Π αἀραχοάϑρου 15 
ὁρους" ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν ᾿Ὑρκανγίᾳ καὶ τῇ Παρϑίᾳ 

παρὰ τὴν ἐπιξευγνύουσαν τὰ εἰρημένα πέρατα μεσημ- 
βρινὴν. γραμμὴν, ἧς τὸ διορίξον μέρος τὴν “Ὑρκανίαν 
ἀπὸ τῆς “Παρϑίας ἐ ἐπέχει μοίρας. οὐδ λ.ϑ. 

δ. 4. . Ὅρη δὲ ἐστιν ὀγομαστὰ τῆς “Μηδίας ὁ ὃ τε Ζα- 50 
79ος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει ὑτοζοςς ΤΕ λη 

καὶ ὁ Ὁρόντης, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει 
μοίρας - «« «ον νον στ νειν ενννν πῇ ὦ 1ὴ 
καὶ τὸ Τασόνιον, οὗ τὸ μέσον ἐπέ- 

ει μοίρας «« «νον νον ννννννο νι ΖΦ. ἄς 25 
καὶ τοῦ Κορωνοῦ τὸ δυτικὸν μέρος, οὗ τὸ δυτικὸν πέ- 
ΕΠ ἐπέχει. μοίρας - ᾿ Το το ν ον το λη 
τοὶ τ τς ον το τῶ λ9. 

δ. ὅ. Κατέχουσι δὲ τῆς Μηδίας τὰ μὲν δυτικὰ 
παρα τὴν Αρμεγίαν Κασπιοι" 80 
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οἷς ὑπόκειται ἡ Μαρτιαγή; 
παρ᾿ ὅλην τὴν πλευρὰν τῆς “Ἡσσυρίας: 

τὰ δὲ ἐπὶ ϑαλάσσῃ κατέχουσι καὶ Καδούσιοι; 
οἱ καὶ “4ηγαι, 
καὶ Δρίβυκες" 
μεϑ' οὖς διατείνοντες μέχρι τῆς 
μεσογαίας Ἂμ αριᾶάκ αὖ" 

καὶ Μάρδοι (ἢ ̓ Ἅμαρ- 
δοιϑ)" 

κατέχουσι δὲ καὶ τὰ μὲν ἐντὸς 
πρὸς τῶν Καδουσίων χώραν Καρδοῦχοι, 
καὶ Μαροῦνδαι, 
μέχρι τῆς “Μαρτιανῆ ς λίμνης" 

τὰ δὲ ἐντὸς τῆς τῶν Γηλῶν Μάργασοι. 
μεϑ'᾽ οὐς ἡ Τροπατηνή; 

[ τ ͵ -Ὁ 3 - 

διατείνει δὲ μέχρι τῶν “μαριακῶν. 
Χ ᾿ δ. θ. Καὶ τὰ μὲν ἀανατολικῶω- 

τερα τοῦ Ζάγρου ὄρους ᾿ Σα7 ἀρτιοι" 
μ8ϑ οὖς ἔἐχτέταται μέχρι τῆς 

Παρϑίας ἢ Χωρομιϑρην ἢ» 

ἀρχτικωτέραν ἔχουσα τὴν Ελυμαΐδα" 
ων ἧς τὰ πρὸς ἀνατολὰς κατέχουσι Τἀάπουροι" 
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας εἰσὶ τῆς Χω- 
ρομιϑρηνῆς οἵ τε Σίδικες, 

Ἂ: 

καὶ ἢ Σιγριανιπή; 
Ἁ ες ’ 

καὶ η Ῥαγιαγῆή; 
ἈΝ ΣᾺΣ ΤᾺΣ ’ -: ι ΔΌΣ ’ 

καὶ ὃπῦ τουτῶν ὑπὸ τὸ ]Ιασογιον 
32 « ΣΡ ΤΣ, 

ορος οἵτε Ουάδασσοι; 
οὖ ν», 

καὶ ἢ Δαρεῖτις χώρα, 
καὶ παρ ὅλην τὴν Περσίδα ἢ Συρομηδία" 
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δ. 7. ἐπέχουσι δὲ καὶ αἵ μὲν τοῦ 
Ζέγρου Ππύλαν μοῖσα ΤΑ ς ΠΥ ΧΟΣ πὸ Φ 1 ὲ 

αἵ δὲ ΚΚάσπιαι πύλαι... ....««.ος ὃ λξ. 

δ. ξ. Πόλεις δὲ εἶσι καὶ κῶμαι μεσόγειον τῆς Μηδίας 
αἵδε ; 

ΣΡ αὺξπνον δ τλ ἀν ἐεν ὑέος 69 Ὁ 
ΡΟ ΘΑ ΤΣ ἜΡ μ 
δ ἘΌΣ Ή ΤΥ ἢ ΡΠ πὶ γο μβςε 
ΠΣ Σιν ϑτον ἐν οτοῦ οὐ ςἰοχ ον κου οἷν πα μβ 
ἸΡδΌΣΝ τὐπαΣ τυ ον ΡΣ ἐπ οδτες πγ ΖΦ μβ 
πε βδέ  πὶ ΔΘ ΘΕΟΣ ρον ἐπε π μα γο' 

ΣΟ ρα τονε τος δι κδο π δ ς΄ 
ἐ θν πο Ομ πὰς ἡ τῖν ὁ ἡ πα ὉΩῖ: πα Φ μα ἐδ 

Ἔριν πα δ΄ μας 
ἩΠΟρου δ δ. «ὦ πουσοςιξα. πα γο΄ μα 
1 ΧΟ οΣ. ἐδ ς ἐὐξε ελεθονολδλὶ τοῦιως πΥ μβ ει 
ΤΟ αιθ τ." ποιοῖντο. πὰ σ΄ μα Υ 
ΩΣ ΠΣ πὸ γ μα- 

δ. 10. Ζιε  η τί σοι ξεῦξίλοις πς δ᾽ μα " 

λούαΥΥ  δἰληα χροαι πὶ πο ΜᾺ τ 
Πυξοαν α ϑενα απ ον περ νΥ: πβ μ γο΄ 

ἀπ θα ἤνσεοιυ ας παν νι σεθι ἀθηλομῖον Εἴ 

Φαράσπα πιο κα: τες πε ὦ μ -ῷ 

ΚΟΥ ΟΣ ΕΥ, ἐν ΡΣ κῶν: χέει δ ὦ 

αν σσσεσς τ δ τσ Ὁ : περι τα 
ΠΡΟ ΕΣΤ ΝΡ τ στὸ γ΄ μ γ΄ 

ὙΠ ΚΤ ΡΗ  νϑθνονς πὰ γο΄ 18 γο 
ὙΟ ααΞ ΘΣΌΜΟΝ, τ ν  ΦΕΑ͂Ν πε γο λδ ὅ 
ἐΣἐρδαονε ΦΑδο δι Ὁ δε το πε. δ΄ λὅ γ' 

δ. 11. Μανδάγαρα δέοιτο ΝΟ ΕΝ πὲ Φ4ὃ λὃ Σ 

ὧὡχι 
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ἰγονδαβοι. ἐλυῦν δα δὰ ΠΑ ΕΕΙ πϑ λϑ ἢ 

ΩΣ ΣΑΊ ΤΥ ΤΑ ΡΤ Ὁ ἔς τλϑιοδ' 

Ὅράκανα δ ττμ  ὴ λον ον 6α λ ὦ 

᾿““λικάδρα ἡ Αλιδράκα. «.-.. ὁγῖς, 0.18 
ὙΠ όγ 78. 

Ἄν σοὶ ἈΡΟΝ ἐνὸς Δ οδιν ὐρελνον πΥ λη 
λνξα ἢ καὶ ὅρος ......Ὀπτο τῆς πὸ λη 
ἘΠῚ αὐ  πἰνοῦτΣ δῖδιν ον αν ἀὐορονονς τε, πε λη γο: 
ἜΤ λ σδο Θ ΘΣν ἐὐνννἐ ΝΑ ΤΩ ΣΦΕΣΜῊΝ πε γο΄ .η ἐδ 

Δαριαύσα ἐνστο μκ ας. ἤν τ μ τ, ΦΕΥΜΕΙ͂Σ πξ ΖΦ.’ ΖΦ 

ἘΣ ΧΟ Ὁ θεν ἐγ τ τ νΣ πῇ λὴ Ὁ 
τα αν ΚΣ τε ἘΣ σϑ' λη γο 
Θὐεσ οσστη γι... δον ι νόνας πϑ γο' λὴ γο΄ 
Υαγ οὐ δοξ δύο οὐδε δος δε κλς ρτρος οὐξὲς ᾧ., δ μὴ 
ΡΣ ΟΕ Τ ΤΡ ὦ 9β λη γ' 
ρου δ  σένε τῶν, δ  : Ε Ξε δ εν, ὅγγ λη γο΄ 

δ ὐενεΣ σε τη νουνξν ον πο δέξου τα ὅγ.γ λὴ δ 
σκυλὶ. πε τὲ γο΄ 

Ὁ  ποθη, κεν ἀροξς νυ πβεν, νθονΣ πς ς λὲ ἐδ 

Ζοθονές τ δειέ τος εν νοι ΠΣ ς πς λξ 

ἀπεθηλε α ὐνονεν: ἐροῥλόνεν ὐὐῆνθμι πξ δι Φ 

Πρ ὐδ ον ϑσδεν λον ανεύνος ἐϑομεξςι π. Ἐπ το ς΄- 
τ κρτανουθενν εἶ δλν το τς . πῇ λζ. Ζὃ 
ΧΟΣ ΡΟ οὐδεν τονοι τος, ΠΟ ΣΟ ΣΕ στϑ λξ᾽ γο΄ 
Νιάρ ΟΕ δῖ Δ τους Τὐ  ΥΣ πὴ ἄγ λξ ς΄ 
Τουρίο μ Ὀμπ.. νι} Ὁ τον υννε δοῦν ΝΣ σα λξ γ 

Ὡραυσξιν δέχοιο δ, υὐδδο ς γδβ αν γ ελξι γο΄ 

ἌΟΡ ΤΑ ἘΤον Π Δ. 6β λει ὃ΄- 
. Αὐραδίς ΡΤ ΡΠ κατ 6 δἰ ρν ῆς ἢ ὅγ γο΄ λξ δ΄ 
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Θηβυθγδ δ ες, υονινᾶν πὸ ΦΖ ἧς γ᾽ 
κ ρύ η τ λον ορρλαρ πολιν κϑν: πβ: ς΄ «ἧς γ' 
αβδιάσ δ: τι ἐς τὐοδονα ς πέφοννοῖς ὥς 

το “Ζαρα ὀδδὴς, ἀΑφι δῦ ἀὐο Ἀιτνο οἱ πξ .γο΄ ἴς-. 
ἐπ 1. δ οσδνεῖον" Ὁ τος οοντις ὁ κλον ἐκ ἀρηθοηκι εφεῖμα᾽ χε 

ποθι ἐνερ τ δρητ πη Ζδ.ὃς Ζ 
ἤρα λει; «τοῖς οὐ το θυλα, εὐῖθο: πϑ' Σ. γο΄ 

ΘΕ α ΟΥΘΗ δργυσί σιν σου» 
“Αρουζίς Ν ΤΉ ΤΕ ντδ τ 6ᾳ 2:... 
Ζαράμα ἘΣ Πα ΡΥ σι το ΖὉ 

δ. 17. Ταυτιπή ρας νὸν οὐ εν ειον ἐξ 3 ρος Αι, πὰς τὸ 
Ῥνθώτεθδ, ς ἐξηϑηώ δ ἐρει ἕθὰ ογ γο΄ ἃς γο΄ 

ΤΠ Πρ τς πως τς ΣῈ ογ ἃς 

ΠΡ ΠΑ, ΒΉΣΘΗΝΕ ΒΡ ΟΣ πξ λε Ζιβ' 
“ρα, δας ΑΡΕ ΞΟ τα ταν ΤΣ πὴ γ' λδ γιβ' 
Πξηοο ποτ πτοέΠορσἔἘοᾶΨοιΨιΨἔιοσΨοΠππι σιϑ. γ0 λὲε γ᾽ 

δ. 18 Ῥάψα δ απε τον ὙΠ ἐν νὰ κε στο. τον ζις ιφίννκιλὲ γο΄ 

Τὴ αεοκρε τ οτς ται νονον νυ κλιθλοξς, θα λὲ ε΄. 

Ὑσ Σ ΟΣ Ἐπ αδδιας πκοακοἐμος ξρτε τς οβ γ᾽ λε. ς' 

Ἰρκαθούν νεῖν 1.1. ν τονε κοι ὑγχ.χ. ...1Ὲ δύ 

Κάναϑα...... ΡΣ ἀτιοῖι ἤρονο ς ν ὃ: Ζὺ 

ΠΕ Ππ ὁγ γ λὲὸ ἐδ 

Κεφ. γ. 

Σ ον αν Ὁ 9. Ὁ ΠΣ 

[-2οἱας πίναξ ε΄. 

δὲ Π 1 ἜΓ Σουσιανὴ περιορίζεται, ἀπὸ μὲν ἄρκτων 
᾿Ασσυρίᾳ κατὰ τὴν διωρισμένην αὐτῆς πλευρὰν, ἀπὸ 

10 

δὲ δύσεως Βαβυλωνίᾳ παρὰ τὸ. ἐκτεϑειμένον τοῦ " 
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Τίγριδος μέχρι ϑαλάσσης μέρος, ἀπὸ δ᾽ ἀγατολῶν 

Περσίδι κατὰ τὴν  ἐπιξευγνυμένην γθαμμὴν, ἀπὸ τοῦ 
εἰρημένου πρὸς τῇ “᾿σσυρίᾳ καὶ τῇ Μηδίᾳ πέρατος 

μέχρι τῶν εἷς τὸν Περσικὸν κόλπον ἐκβολῶν. τοῦ Ὅρο- 
ἄτιδος ποταμοῦ" ἀπὸ δὲ μεσημ βρίας τῷ ἀπὸ τοῦ 
Τίγριδος μέρει τοῦ “Περσικοῦ κόλπου μέχρι τῶν τοῦ 
Ὁροάτιδος ποταμοῦ ἐκβολῶν, αἵ 

ἐπέγ ουδὲ ΜΟΥ ς:.".. «ἡ κι.ο ον, ἐὐνρνύντνας σε. ὦ 
κατὰ πδριγραφὴν τοιαύτην" 

δ. 2. Τὸ δυτικὸν στόμα τοῦ Τίγριδος ἐν τῇ περι- 
γραφῇ τῆς Βαβυλωνίας ὃ ἔκκειται. ..οϑ Φ Δ δ: 
τὸ ανατολικὸν στόμα τοῦ γίγριδος 
ποταμοῦ ἐκβολῶν πράποῦ ἰδ ἀνε κε τοιΣ τ. 
Χορὺξ Πουσίνου". οςς τ πον ον πα λα 

Μωσαίου ποταμοῦ ἐχβολαΐί....... πῇ 2 γο΄ 
αἷ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ..... ««- «Ὁ πβ ΖΦ λΚ 
ὙΤηλι οὐδ), πολαξοθῦν"."..... ἐὐνυνονο ν νούοις πΥ λα 
Εὐλαίου ποταμοῦ ἐκβολαΐ........ πὸ Φ ἃ γοΐ 
αἵ ἐν τῇ Σουσιανῇ πηγαὶ τοῦ πο- 
τα Πρ πππνοὸν ἐπονν ὴΒῈ πΥ λὲ 
αἱ ἐν τῇ Μηδίᾳ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ πς λη 
Τέναγος ᾿λμμῶδες ἐπ εν ΡΠ ὙαΡ τ Ύδν ΟἹ ο πὸ νον 

Ὁροάτιδος ποταμοῦ ἐκβολαὶ ἘΝΉΕΤΗΣ πε 
αἵ πηγαὶ τοὺ ποταμοῦ ... -« «. «τ. πὴ Φ λὲ γο΄. 

δ. 3. Κατέχουσι δὲ τῆς Σουσια- 
γῆς τὰ μὲν ἐπὶ ϑαλάσση ᾿λυμαῖοι, 
τὰ δὲ πρὸς τῇ Ασσυρίᾳ Κοσσαῖοι" 
καλεῖται δὲ καὶ ἢ μὲν παρὰ τὸν Τί- 
γριν χώρα Μελιτηνή; 

80 ἢ δὲ παρὰ τὴν Περσίδα Καβανδηνή, 
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(Ὁ) ἡ δ᾽ ὑπὲρ τὸν Χάρακα Χαραπηνή; 
μεταξὺ δὲ ὑπὲρ μὲν τοὺς Ἑλυμαίους ἡ Κυσσία, 
ὑπὲρ δὲ αὑτὴν ῇ Χαλταπῖτις, 
ἧς μεταξὺ καὶ τῆς Κυσσίας πεδίον 4 εηρᾶ. 

δ. 4, Πόλεις δὲ εἶσιν ἐν τῇ Δ ΠΟΝΝ καὶ κῶμαι 

παρὰ μὲν τὸν Τίγριν ποταμὸν μεταξὺ τοὺς Ἡρακλέ- 
ους Βωμοῦς, οἱ ἐπέχουσι μοίρας... .π λβ γ 

ἀπ οίνανς ἄρον ὁ δ. δώροις θυ, σελ δ οΚ ὃ 
Τάρακκα ἐξυνετς κιά δῆξο ὃ δι νς πὶ ε΄ λβ γο΄ 

σία ἀπ ἰϑβουδαε  ξανμ χόρΝ 1 Ὁλς δ .ο γο΄- 

δ. 5. Ἐν δὲ τῇ μεσογείᾳ πόλεις, 
ὙΓαλινξάν, λον ἔπι σόοι" πγ 4δ λε Ζ 

ΣΙ ΟΣ ἢ δ δον κα ὐδιδινενο τὶν: φολρόγέθε πβ Ζδ λε 
ΤΕΥ ΝΟ Ν ας αλνοο κδη πὸ δ᾽ λὸ 4δὃ 

Σὲ ἰσδλε πος πὸ ον πὴ πὸ λὃ δ΄ 

Σἰσυσον τ. θθτ. τος δσοδδς πε λγ ἐδ 

Σησσ τϑέοτο, ἐμ νηοκοσοσες πβ ΣΦ }λ7) γο 
γαρδα δῶς ἐρόετξ τος ς πγ γο' λγ γ΄ 

ΤΥ ΗΠ ΟΕ Δ ΡΑΝ νοι ρον ε τδθυενεχε πε ς΄ 17 ς΄ 

ἘΠ ΘΕ οι ζοες Ὁ τϑιοῦλρν ἀξοϑλθον ἐχι πβ ΡΣ 
ΣΞΕΛῚ προς δᾶ μὰ τορτδρλλονξουες ἀε' Ῥο τούλβειζ 
Τραάν ΕΝ, ΡΥ ΠΝ ΠῚ ΤΡ πβ λὰ ἐ 

ΠΟ ΥΣ ϑδτο:. ον τυιδναννς οὐ τῷ π7 ΦΣ λα γο΄ 
εουρδαν ὑπ. το πρδορροον σὸ 7ο᾽ λα γο΄. 

ξ. 0. 1γῆσος δὲ παράκειται τῇ Σουσιανῇ, 

ὭΣ τα ΟΝ. Δ, πρῶ κως ὠτὐμια πὸ Ὁ δ΄. 

ῖο 

20 
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Κεφ. δ΄. 

7 Ἐπ ἡ ΟἿ ΕΟ Ὁ: 

[2οἱας πίναξ ε΄. 

8.1. Ἥ Περσὶς περιορίζεται πὸ μὲν ἄρκτων 

Μηδίᾳ κατὰ τὴν ἐκτεϑειμένην διὰ τοῦ Παρχοάϑρα 
ὅρους γθαμμὴν, ἀπὸ δὲ δύσεως Σουσιανῇ παρὰ τὴν 
εἰρημένην αὐτῆς ἀγατολιπκὴν πλευρὰν, ἃ ἀπὸ δὲ ἀνατο- 
λῶν Καρμανίᾳ ἀπὸ τοῦ παρὰ τὴν ἐχβαλλομένην με- 

σημβρινὴν γραμμὴν πρὸς τῇ Ἡϊηδίᾳ καὶ τῇ Παρϑίᾳ 
πέρατος μέχρι τῶν εἰς τὸν Περσιχὸν κόλπον Βαγράδα 
τοῦ ποταμοῦ ἐκβολῶν... ...««οος ὃ χϑ' δ΄ 
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ ἀπὸ τοῦ Ὀροάτιδος ποτα- 
μοῦ ἐκβολῶν μέχρι Βαγράδα μέρει τοῦ Περσικοῦ κόλ- 
που κατὰ περιγθαφὴν τοιαύτην" 

δ..2. Μετὰ τὰς τοῦ Οροάτιδος ποταμοῦ. ἐχβολὰς 
Ταόκη ἄκρα Ἐς ΤᾺ ΡΤ πξ ΕΣ ΝΞ 

“Ῥογομάνιος ποταμοῦ ξπβολαί πη 1 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ἐς ΗθΗΝ 0β λε. 
Χερσόνησος ἄχρα ....««.ο- πϑ' γο΄ χϑ 

᾿Ιὠώνακὰ πόλις... «τρῶς [ή κῷ «Ζὃ 

Βρισοάνα ποταμοῦ ἐκβολαί 58 κϑ' γο΄ 
αἵ πηγαὶ τοὺ ποταμοῦ... ... Ογ λἀδτς 
ἐδ νει ππασδαις ς κα ες ὅγ χϑ: γ 

Βαγράδα ποταμοῦ ἐχβολαΐ... δδ κϑ δ΄ 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ. .... ὃ Ὲ ὃ΄. 

δ. 8. Καλεῖται δὲ τῆς Περσίδος 

ἥ μὲν παρὰ τὴν Μηδίαν πᾶσαν Παραιτακηνή; 



( ρ.174. ε4.Β.) ΡΈ ΒΞ... 
τε ΞΟ 
ἧς εἰσιν ἀπὸ μεσημβρίας 
καὶ 
ε«Ἡ.95 [οἹ 

ὑφ οὕς 
- ’ 

καὶ μέχρι ϑαλασσης 
καὶ 

ἣ καὶ 
Ἀν καὶ 

{Ξ, τ ι 

καὶ ὑπὸ μὲν τὴν αρδυηγην 
ς Σ᾿ ι - 

(ἢ) ὑπὲρ δὲ τοὺς Σουζαίους 
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Μεσσαβᾶται, 

Ῥάψιοι; 

ἡ Τεμισδία, 
ἢ Μαρδυηγή 
ἢ Ταοκηνή; 

οἱ Ἱπποφάγοι; 
οἱ Σουζαῖοι, 

Μαίτορες: 

οἱ Γαβαῖοι. 
͵ " ᾿" - Γ Ψ, 

δ. 4. Πολεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ Περσίδι καὶ κῶμαι μεσό- τὸ 
γϑβιοι αἵδδ᾽ 

ΟΣύν: ἐἶλερ ξν τὸς λοι ξαν 

Ταναγρα ὙΠ ἐστον, 

Μαῤῥάσιον τ ἘΣ ΡΡς ΤΑ ἩΠΤ 
3 

 σπαδαναι. «- ποιονς ὅς 
ΡῚ 

ἘΠΕ ΝΕ δα χρυ ἀξ τς ας ἘΞ ποθι υϑϑὶ 
7 

Π Θουθσπανος τ πππποροέοΠὁρᾳ[ὦΕὠοὦὸΡὺ 

ὙΓΕ πε λους 2. - τυςευ τ νος 

δ 5. ΣΙ τιν τον το, Ἀπ μδει ἐὸ πο χζάφοτς 

καυφίοπος υἐγειλριυ βονθ κλης, 
δ 6. συεϑιναῦος τὐτοον ἐδ τοῖς 

ἐκ ΠμΟΣ δ ϑεθνταςον στὸν της Δ ἀρόδος 
Παρόδανα ΣΥΝ ΤΥ ΕΓ 

Τάηπα ἢ Ταΐσπα ...... 
ΒΓ ΕΟ. λ Πδῆη γι νο λοῚς τονο τος ὠνσες 

πε ἐδ λὲγ 

ΕΞ λὸ Ζ 

ἐσθ, δύ λ)ε 2 
εἰ 7 λγ Ζγ 

σε ΦΧ δ᾽ Δ} ΞΖ 
ΡΣ Σ λ) 2 

ονθα λγ γ 

εχ .λὺ 

τοὐθ δ 
ἐὐηβοδε, ἢ» 
ν .ὖγ ὦ ΟλΥ γ0 

εὐ σι δ΄ λβ δ΄ 

οὐ πῆ λβ 

οὐ πϑ λβ 4. 
τὰ λβ γ 

: .9β γο λβ γ 

τύ. ἄγ 20 δ΄ 

ἜΜ᾽ λα «δ 

15 

30 
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αν α δ, νος νος προ πϑ ς΄ λα ἔγ 

Χοῤοθηδονναδδιν ὁ κνν  ττῶν ὡς Ό λα δ΄ 
ἡ ὟΣ Α  π ὕδ᾽ γ' λὰ γο΄ 
ἀγα βοἰκνς ἘΣ 5 τς τ ἀν ν Ὁβ δ᾽ λὰ 

5 Οροβοπιρυποηος. τι το πξ λ ὧκ 
ὃ. εχ Ἐς λῶν χς σῷ Ζ. χ' 

Πάρτα Κος ΕΣ ΚΑ τος τ νλελ τος δι ἴ λ γ 

πο μμυδόξων δῆς ον πος ούβο ζᾳ 2. γ' 
Ουδίδόνθες ἀρ λάθος εἰ ρου νασααν ὅα γο΄ ἃ 

τ Πασαργάδα (ἢὴ Πασαῤῥαχα) ὕγ ο Σ 
ἘΠ ΩΣ τὰ εβοδννε: ὔγ γο΄ ἥτις 

δ. 8. ᾿γῆσοι δὲ παράπεινται τῇ Περσίδι, 
ΡΤ ΤΣ ΣΦ ΘΛΔΥΑ͂ΔΟ Εν ΑΥΤ Ν ΤῊΣ πὸ χϑ' δ΄ 

ὌΝ ΤΟΣ ΤΥ ΤΗΝ ἈΡΤΕΥΝ ΣΤ. πῆ κϑ' δ΄ 
15 ᾿Αλεξάνδρου ἢ καὶ Αρακία... .ὅ χϑ. 

Κεφ. εἰ. 

Ἡσρ ϑ αδ Ὁ εἰσ Ὁ: 

[“24σἱας πίναξ ε΄. 

δ.1. Ἧ Παρϑία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως 
90 τῷ ἐχτεϑειμένῳ Μηδίας μέρει, ἀπὸ δὲ ἄρκτων Ὑρ- 

κανίᾳ χώρᾳ κατὰ παράλληλον γραμμὴν τὴν διὰ τοῦ 
Κορώνου ὄρους ἕως τοῦ πρὸς αὐτὸ 
πέρατος, οὗ ἡ ϑέσις ἐ ἐπέχει μοίρας, ρα λϑ 
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν ᾿Αρείᾳ κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ εἰρημέ- 

95 γου πέρατος γθαμμὴν διὰ τοῦ Μασδωραγοῦ ρους 
"15: πέρατος, οὗ ἡ ϑέσις ἐπέχει 

ΠΣ ΣΝ πρπρΨρΨΕοΨψσοροέΕοΠλσἘΠ ΕΠ ρα ὑτνα 27 
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ἀπὸ δὲ μεσημ β ρίας τῇ. Ἔρήμῳ “Καρμανίᾳ κατὰ τὴν 
ἐπιξευγνύουσαν τὰ ἐκκείμενα πέρατα, διὰ τῆς τοῦ 
Παρχοάϑρα ὄρους γραμμῆς ἕως. . «ρα }γ 
καλεῖται δὲ τῆς Παρϑίας 

ἢ μὲν παρὰ τὴν “Ὑρκανίαν Κομισηνγή; 
ἢ δὲ ὑπὸ ταύτην Παρϑυηνή, 
εἶτα ἢ Χοαρηνή: 
καὶ ἢ Παραυτικηγή; 
μδϑ'᾽ ἣν παρὰ τὴν ΚΚαρμανία᾿ν ἢ Ταβικηνή, 
τ ἔχουσα τοὺς Σωβ ἰδας. 
δ. 2. ( Πόλεις δὲ εἰσι τῆς Παρϑίας καὶ κῶμαι αἵδε: 

ὙΠ δα ταὶ τ τυ 9 οὐ 3 Ε ὁδ᾽ ΖΦ λη ΖΦ 
Οἰγουνία (ἢ Σινουνία) ἜΤ Λτα 68 λη γο΄ 
Καρίπρακα ὌΝ ΥΡῚ οξ δ΄ ἢη γοί 
ΟΜ Υ ΤΥΥ θῃ Φ ἦη δ 
ΣΟΥ λα. Ἰὐτλννν ἀνολθδ ἀπροῦςῦρο τῆς 0 λη 
ἴα κἐ ἐν νῶι, ἐδ ατωοςς, ἐαρ δέος οὃ δ ἢἤη 
Ζίορδομονοι. δεινοῖς αὐϑρέῖσαι ( Υ ΟΣ γο 

Ἑκατόμπυλον Βασίλειον :Ξ λξ Ζγ 
Σίνδαγα τος οτος, οὐχ τιον σε τε, 18 

ΜΠ οαθβ θα νων οὐ τ τορβονν τ δὴ ἄχ Ἅζ.ς. 
πε ΠΡ σέο τ ὐλεῖι, «τ ως ποϑθεσον δες τ λδον 

᾿νυ ΓΟ ἐν ἀνία, τς οὰ, σι τυρηνεν ἠδ δου οι χο, 
ΖΕ Οὐδ θηνς, πγρονο.νῖ  ορεχαι τρί: δι, διινοἷς 
ΑἸσπε Αἰ ϑτγνςς τς τας τ υρῖς ὁ γ 1γγ 
ΞΘ ΡΤ ὡς ἃς γο΄ 
ΠΟΤ ΤΈΩΣ ΟΡ 6ῃ ἃς γο΄ 
ἢ σα χη πο δ ννντοι νων δ, σο ἤει 7, 
ἘΠ ἐσ δὲν καοδ, Σ οος ἐδ ἀ ΘΝ ρα ὙΕΉΓῚ 
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δ. 4 δὐζασακαριεζῶς ἐν πιο ς ὃ δ΄ λε ὃ 
τΡοῦδοι ἀσεαδιν ἀνα ν εν εν αὶ 68 λε 

ΣυκΑμ μίαν. ἐν. δς ΔΟΟΘΗ ΝΣ Ὲ ὡς Φ λε γο᾽ 

Αρτάκανα ΣΕΥ Ἐεον ος λὃὸ Ζ 

ὅ ἀπ ΕΑ. ς ςς σοῦ 6ῃ λὲ γ' 
Ἐσ απ εν. ..ὕ.0 Ὁ θῃ γ λὸ 7 

Κεφ. ἘΞ 

Καρμανίας Ἔρημου ϑέσις. 

[{4σἱας πίναξ ε΄.1 

ιο 8.1. Ἡ Ἔρημος. Καρμανία περιορίξεται ἀπὸ μὲν 
δύ σδῶως Περσίδος μέρϑδι παρὰ τὸν Βαγράδαν στοτα- 

μὸν, τῷ ἀπὸ τοῦ Παρχοάϑρα ὄρους μέχρι πέρατος, 
οὗ ἢ ϑέσις ἐπέχει μοίρας -.«««.«- α 

ἀπὸ δὲ ἄρκτων Παρϑίᾳ κατὰ τὴν ἐχτεϑειμένην 
5 γραμμὴν διὰ τοῦ Παρχοάϑρα ὄρους, ἀπὸ δὲ ἀνα- 
τολῶν μέρει τῆς “Ἱρείας κατὰ τὴν προςελβαλλομένην 

τῇ εἰρημένῃ γραμμῇ μέχρι πέρατος, 
οὗ ἢ ϑέσις ἐστέχξι μοίρας, δὶς τὴ λενις ρα κϑ ἄγ 

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ λοιπῇ Καρμονίᾳ παρὰ τὴν 
ἐπιζευγνύουσαν τὰ εἰρημᾶνα πέρατα πλευρᾶν. 

δ 2: “Κατανέμονται δὲ τῆς 

»} ῳ 

2 [-Ἱ 

Ἔρήμου τὰ μὲν μεσημβρινὰ ᾿Ἰσατῖχαι; 
καὶ Χουϑοι, 

τὰ δὲ μέσα. Γαδανώπυδρες" 
ν᾿ ὧν ἢ δὲ πρὸς ἄρκτους καὶ ἀνατολὰς 

πλευρὰ καλεῖται Μοδομαστική. 
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Κεφ. ζ. 

᾿Ιραβίας Εὐδαίμονος ϑ' ἐσις. 

[72σἰας πίναξ ς΄.] 

δ᾿ τον Ευδαΐμων “Ἰραβία περιορίζεται ἀπὸ μὲν 
ἀρκτῶν ταὶς ἐκτεϑειμέναις μεσημβριναῖς πλευραῖς, 
τῆς τξ Πετραΐας χαὶ τῆς Ἔρηήμου Αραβίας καὶ τῷ νο- 

τίῳ μέρει τοῦ Περσικοῦ κόλπου, (ἢ) ἀπὸ δὲ ΠΕ 

τῷ Αραβίῳ κόλπῳ; ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ Ἐρυϑρᾷ 

ϑαλάσσῃ, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν μέρει. τοῦ Περσικοῦ 
κόλπου καὶ τῇ ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ μέχρι τοῦ 
Συάγρου. ἀχρωτη ρίου ϑαλάσσῃ. 

δ. 2. Ἢ μὲν οὐν παράλιος αὐτῆς περιγραφὴν ἔχει 
τοιαύτην" 

μετὰ τὸ ἐν τῷ Ἐλανίτῃ μυχῷ ὅριον τοῦ Αραβίου 
χόλπου, 

ΚΟ ΣΡΟΑ ΠΡ πα γαδ νὴ Ἐς χη Ζ 
Μοδίανα ἡ Μοδοῦνα...... ἕς γο ἀξ Ζὃ 
ὑπ αὐ Ὑ Α ΦΥ͂ δ Ὑπες, 4:72 
ἘΣ ΡΟ ΦΧ ΜΝ Δ σῶν Ἐξ Ἀς γ᾽ 

ἢ 3. πρηΐνἠτίῶν σείομὴ ὁ. Συ ρος ἘΣ ῪΣ ΤΣ γ΄ 

“Ῥαυνάϑου κώμη ......... ἘΓ᾿ δι. 1.28 δ᾽ 

Χερσόννησος ἄκρα... «νος ξ χε γ΄ 

Πρ μ θα πω μα]5:... τα ϑῦσως ΓΡΕΙ ἐτν ΣΣΤς 
δ. 4. Ταύτης δὲ τῆς παραλίου 

τὰ μὲν πρῶτα κατέχουσι Θαμυδῖται; 
καὶ ἐφεξῆς Σιδηνοΐί, 

εἶτα Δαῤῥδαι, 

ΡΤΟΙ, ΘΕΟΘ6Β. 1. ε 

1ο 

25 



10 

Π1Β. ΝΙ. ΟΑΡ. 1. 

οὕς Βανούβαροι, 
τοῦ τοῦ 

Κιν αἰδοκολπιτῶν χώρας 
“Κόπαρ κώμη Ἡρυννος ἈΚ τον ξη ΖΦ. 27 δ' 

ονα χμ: οτεν τς ξ 9 5β γο 
Ζαβρὰμ Βασίλειον .. « ««ος ξϑ' γ΄ κβ 
πὰ Ῥσς σ μὴν. Ὁ ϑτς ΠΡ Εϑ Ὁ χα Ζ 

Θηβθαῦ τ δύυϑ ας, ΟΥΑΧΕΜΒ ΕΕν ξ' γο΄ κα 
Βαιτίου ποταμοῦ ἐχβολαΐ.. .ϑ Φ κ᾽ γοί 
αἵ πηγαὶ τοὺ ποταμοῦ ..... ος πὸ 4- 

Κασσανιτῶν χώρας 

Βαδεὼ Βασίλειον ......-- ο Ὁ) 
ὙΠ ΠΥ ΔΝ ΛΝ ταν Ο γο ιϑ ΖΦ 
ἡτύμλ᾽ Χμ θη} οα “δ τη ς΄ 
ἀδήδου κώμη ..«««τὐνὐν ον Ὁ Ὁ ἡ ες: 

Ἑλισάρων χώρας 
ἡ ποσοοέοέΨσσσἔἘοΠπιν. ον Φ ΣΕ, 

"Εὐλου ΣΟ ἢ ἐν τ τ Δ δ ΠΣ Ἐ ΘΟ ΤΣ εῷ 
Ἰγαπηγοὺς κώμη. «- «οὖς κα - 0. Φ (8 
Ἔα το, πιαλιδ τ οὐ ὃ τῶ τ᾿ 

ΜΜούξα ἐμπόριον . ... « «.«- ΠΩ ὦ πὲ 
Σωσίππου λιμήν - «το εις οὃ ἐδ (γ 
ἐρευδο ηλεο. κο ον ον το ΕΣ 08 ιβ Ζ 
Ὅκηλις ἐμπύριον.--.--«--ς 08 : 
Παλίνδρομος ἄκρα ΠΑ ΣΝ οὃ ΖΦ τα γο" 

᾿Ερυϑρὰς ϑαλάσσης μετὰ τὰ στενᾶ 

Ποσείδιον ἄκρον . «-- ««« «ον 08 τὰ ὦ 
δ᾿ νρε σσνς ν τ τ ἀν ν ο8 Φ τα {δ 

Καβούβαϑρα ὅρος... ...... ος ὃ'΄ οὕ ὃ: 



(Ρ.177. ε4.8Β.) 

8. 9. 

8. 10. 

() 

δ. 11. 

56ΒΟΙ. δὰ 8.11, Σ᾽ αχαλυτῶν.] (οἱ) ἐν τῷ Σ αχαλίτη κόλ- 
πῳ; ἐν ᾧ χολύμβησις πινυκοῦ, ἐπὲ ἀσκῶν διωπλέουουν. 

ΑΒΑΒΙΑ  ΕΈΠΙΧ, 

Ὁμηριτῶν χώρας 

Μαδόκη πόλις.......ονςς οἕ 
ἡαοδαχηνολξ ε λυ τε λοι. : θῆ 
ΟΠ ἘΕ ΟΕ ΡΣ τς ἐτρ ΣΡΥΝι οη γο΄ 
᾿Αμμωνίου ἀκρωτήριον... .. «οϑ' γ' 
“ραβίας ἐμπόριον .. -. «... σε. 
᾿Φτμανίσφη κώμη . - - «..οος π᾿ γο΄ 

ΠΠελανΟΥ ΟΣ. δέν οος τανε πα «ΖΦ 

«ἀδραμιτῶν χώρας 
ΕΟ σμδοσεθλες ον ἐπ ν ΠΟΘΕΝΣ πβ 
Μεεγαδοδεχεῦλος πολ τς. ἄπ ν ἘΝ πβ ΖΦ 
Μάδα κώμη ἘΦ ΝΟΞΗΝΤῊ δἸ ΤΑ. 2ὸ ΠΥ 

᾿Ἔρισϑὴ σύλιξ . τς τρις οἱ πγ Ζ 
Μικρὸς Αἰγιαλός ΠΑ τῳ ΚΤ πγ γο 

Κάνη ἐμπόριον καὶ ἄκρον... πὸ 
ἡ πον λι γλημην). 1 τ ἐπι νιν τς πὸ 
δα ϑυπωβμη τινος ἄθδις πὸ γ΄ 

Πριώνοτον ῦρος πὸ το τον ον ἔαρ ἐν δ πὸ 70 

Προίωνος ποταμοῦ ἐχβολαΐ. .. πξ 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ..... πβ 
πβολὼν πωμη . 11 ὑπο ΝΜ Ὸὶ πϑ ὦ 
θη τῦς Δ μη».. 2 τ 9}: πς γ᾽ 

Θιάλληλα κώμη Τὰ ἐλευ τς ἩΒΨΕΥΝ πξ 

πο χαξληνην» . ᾿ς ἀδμαυ σϑοι: πη ὦ 

Σύαγρος ἄγρα ΒΡΕΤΕΥΣΥΝ ΑΝ ΠΡ ΤΕΥ ἃ 6 

Σαχαλιτῶν 

ἘΠΗΖἑερπον: κώμη ο. «ὦ. πόδες πῆ 

α2 

Ζ 

ὃ 

ων 

10 

15 

δὶ 
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«Αὔσαρα σσλυδδιονς τονε τῷ πξ γ᾽ ἰτς δ 
:Ἵγγη κώμη Ἐπ εον ἈΝ τ πεν ἡ.Ὁ. Τήν χυς ξεν 

᾿στόα κώμη δ τα δ οΥ ΣΝΝΑ πὴ ἢ τ Φ 

Ἱγεογίλλα Ἐπίνειον. . - ««οος σεν 9 
δ Ὁρμανοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί.. .πϑ ιϑ. ὦ 

δυο δυής,.- τ ττον Ὁ υὐγέθης .᾽ δ᾽ ὃ γ' 
Κώσαρα ἢ Κωσεύδη πόλις... .ὅα 5 
Μαντεῖον «ρτέμιδος.. .. ... ὅαᾳ γο καὶ 

ἴθυσαν σπεδλιο λεοιξξν σα δι ἢ. ΠΡ. Ἔ Ὡρ ἶι 
1ο Κορόδαβον ἄκρον ...-. ««- ὅγ Ζ ἮΝ ὃν 

δ. 12. ἐν τοῖς στενοῖς τοῦ Περσικοῦ κόλπου 
Κρυπτὸς ὌΝ δαας ωδος 0β γο΄ κα ἔ 
᾿" Ὁρὴ παράλια -“Ἱραβίας τὸς 

Πππῦξιρῦς τς τῷ τιν δίας ἕς Ζγ χα γ᾽ 

1ὅ Καβούβαϑρα δρδὲννον. δὐνυτεν ο΄ δ᾽ (α δ΄ 
ἩΠ Οβε τ τ ρ αὐττν ομδὰ πα Φ τὰ ΖΦ Ὶ 
Πιριωνοτὸν ῦρος τῆς πος δ ἘΠΕῚ πὸ γο᾽ ἐγ 

Δίδυμα ὦ ὉΠ  αΥ χα τὸ τ ακεῖλ γ 
Μέλανα ὑρη καλούμενα ᾿σαβῶν, ὧν τὸ ἐπὶ ϑαλάσσῃ 

30 μέσον. ἐπέχει μοίφας ἐπ ρα τον ΜΑΥ Πτν ὅγ χβ γ' 
ΤΟΣ ἀλθον -τολος πὰ οθτλ ἧῆς γ᾽ 

δ. 138. [ποταμοὶ παράλιοι" 
Βα πιο πολ ς οτος πὰ ξϑ Φ καὶ γο 

αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοὺ .. ... ος χὃ Ζ 
οὖ Πρίωνος ποταμοῦ ἐκβολαΐί.. . πε 7 2 

αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ...... πβ ΠΣ -ὦ 
Ὁρμανὸς ποταμός ... .«--- πϑ' γο΄ τϑ' 

Αἀποί. δᾶ ὃ. 12. 5ᾳ. Ψ τρδ πποῖβ [1 ἰποίπβᾶ σοαϊοὶ 
Οοἰδ! πῖδηὸ ἀαθΘηζτ. 



8. 14. 

ΑΒΑΒΙΑ ΒΈΠῚΙΧ, 
« 

“ἀρ ποταμός ΠΥ τε τ ΟΥΕΤΝ πξγ 

αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ..... πα 
7 ,ἦ -- 

Κωσαρα ΤΕΛΙΟΤΛποΝς τὸ 0α 

Περσικοῦ κόλπου" 

Ἰχϑυοφάγων 
᾿ ’ὔ 

κόλποι ἐπὶ πολὺ διήκοντες; 
τῇ 7ὔ 

ὧν ἐντὸς εἰσιν 

ξδίτα 

δ. 15. 

8. 16. 

δ. 17. 

δ. 18. 

« ΄ 

οὐ Ὕακαι,; 

ΙΝ αρειτῶν 

ΠΡ ἐγ βιθλ στο λει, κού οκοκαντεν τὸ οσα πῇ 
Ἱερὰ Ἥλίου ἄχρα ργς απαῖδνν πξ γ 

«Τὰρ ποταμοῦ ἐχβολαΐ ..... πξ γ 
Ὲ Ἀρτ πατ Σ Ἔ 

αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ... ... σα 

ΤΑ νπεολιδ τι ντνρκβτ: σις: 

Κάβανα (ἡ Καυάνα) πόλις .. πὲ 
εἶτα Ατταίων 

ΣΟ ΧΟ πύλες, «τ νδιις απὸ δι 
Ὑ ΧδΙΣ, ΠΙΘΛΙΣ ΝΣ “τωρ νκ ἘΣ ὠτονς π7 .γο 
ὙΠ ΔΕ ἘΠ ΑΘ ΤΑΝΕ ΡΡΟΝΝ πβ 

εἶτα Γεῤῥαίων 

Μᾶαγινδάνατα ἢ Ματιντάνα 
ΤΟ Τν πο 

Τέρῤρῥα πο λησεν να ΣΡ Ὁ π' 

ΜΡ ἼΠΙΣ πθλες.. τ. ὐὐξτιξωποι: σ' 

εἶτα ͵ Θαιμῶν 
Εἶϑαρ ΠΟ ΕΟ. δοκ τς ππυτννος Ἔμς σ 

Μάγων Ἰοῦς... ΝΣ σι 

ὙΠ ΟΣ ΟΣ ὙΦ ΒΡ πο ες σί 
“εανιτῶν 

Μ αλλάβα πλδ  Ν π ς 

Χερσόνησος ἄκρα Ὁ τος δον ἘΠ ΤΥ, - Ὁ γ΄ 

1ο 

30 
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“Μεανίτης κόλπος ......«ο- οϑ' Ζδ κπξ 
ἸΠταμεὺς ΔΝ νι ἕως ΟΛΟΛΧΟΗΙ οϑ᾽ γο΄ κΚῃ γ᾽ 

᾿ἰδάρου νι ΟΡ ΟΣ τὴς γο"- 

δ. 19. «βουκαίων 
ἽΕερΟσ, πολπηθεν δος. ον τον τ09 ὃ χη ὃ. 
'Κορομανὶς ποόλίο.. 09 κη «δ᾽ 

(ω ) μ8ϑ᾽ ἣν τὸ εἰρημένον πρὸς τῇ ἘΠΙὰ πέρας, 
καὶ ὃ Παισανίτης κόλστος πα εν κε 7 ΣᾺ 

δ. 20. Ὄρη δ᾽ ὀγομάζεται. τῆς χώρας τὰ τξ εἰρημένα 

ἐπιλαμβάνοντα ἐπὶ πλέον καὶ τῆς μεσογείας, καὶ ἔτι τὸ 

καλούμενον Ζάμης, οὗ τὸ μέσον 
ἐπέχει μοίρας .««««ὐνν οὐκ κενν τος κ8 

ρα δὲ ΕἸΣῚ ὑερυ δὲ οχοι γΣ νὰ ἢ δ ς ἀνὰ τος ςν ΚΟΥ ῊΣ χὰ ὥ 

ΓγΣ 4] Ἰ  ξ᾿ τ: οἰ βῖσϑι πο ρος, σόν 
μεϑ' ὁ ἢ πηγὴ τὸ καλούμενον 

τ ει Ξ- τ 

ΣΡ ΒΕ ΟΣ τε τ τὐκοοη κι ξ θῆ (8 
κ ΟἹ Ξὰ Ἀν ΕἾΝ τ Ξε 

καὶ ἀλλα ἀνώνυμα, ὑπέρ τε τους Κι- 

ναιδοκολπίτας .. .«. «τον ος ον προ ες 5.18 τ Ἄ τ 
καὶ ὑπὲρ τοὺς Κατανίτας...... .ΟΥ " 

ε τι ττ [4 

καὶ ὑπὸ τὰ σρενθα- τς... ὑπὸ τ 7 
ς Ξ) - -Ξ ἐπε 

καὶ ὑπὲρ τὰ «Ασαβὼν ...... τς ας πῆ ᾽β Ζ. 
δ. 21. Κατέχουσι. δὲ τὴν μεσόγειαν παρὰ μὲν τὰς 

ὀρεινὰς τὰς πρὸς ἄρκτους ὡς 
ἐπίπαν Σκηνῖται; 

Ν᾽ 2» ἰϑον τ] 39 « - 

καὶ ἔτι ὑπὲρ αὐτοὺς Θαδῖται, 
᾽ὔ ; 

μεσημβοινώτεροι δὲ τούτων Σαρακηνοΐ, 
καὶ Θαμυδηνοΐ, 
- ι ι ’, τ. 2 
εἰτὰ παρὰ τὸν Ζαμητα τὸ ρος 
39 τ , 3 - 3 ο πὸ μὲν δύσεως αὐτοῦ ΑΙπαταῖοι, 

3 - 

καὶ Αϑοῖται; 



ΑΒΑΒΙΑ  ΒΕΙΙΧ. 108 
τι . 3} ΓΟ -ο 

καὶ προς αὐτο) Μαισαιμανϑδιὸς 
" 9 

καὶ Ουδηνοΐ" 
3 τ 59 

ἢ. 22, ἀπὸ δὲανατολῶὼν «Δαικηνοΐ, 
καὶ ΑΜ σταπηνοΐ, 

δ 3 -Ὁ 
καὶ Ιολεισῖϊται" 3 

39 τ “ο 8.28. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Κατανῖΐται, 
εἶτα Θανουΐϊται, 

7 2 5 τ Τ2 το 

τούτων δ ἀπὸ δυσεως Μανῖται, 
ε ι ΠῚ 39 ’ 

ὑπὲρ ους ““λαπηνοΐί, 
« -“ 

καὶ παρὰ τοὺς Κιναιδοκολπίτας Μαλῖχαι; 1ο 
«ε τ κ ς τ ᾿ 

καὶ ὑπὸ τοὺς ανίτας ἢ ἔντος Σμυρνοφοροξς; 

εἶτα ἹΜμΙιναῖοι; 
͵ 3» ς-ς 9 αὶ Υ 

μέγα ὅϑνος, υφ ουὅς 4Δωρηνοΐ, 

καὶ Μοκρὶται, 
εἶτα Σαβαῖοι, 15 

ΝῚ 3 -Ὁ 
καὶ αγχιται 
ΞΟ ι Ρ (τ 
ὑπὲρ ΤῊ» Κλίμακα το ορος, 

παρὰ δὲ τὰ Μάρειϑα ὦ θρὴ Μελαγγῖται 
μὲν ἀπ᾽ ἄρκτων, καὶ 4Δαχαρηνοί" 

Ὁ ΩΣ -»"- 

δ. 24. Ζειρῖται(η Εἰρϊται) 20 
32 τ - 

δὲ ἀπὸ μεσημβρίας, καὶ Βλιουλαῖοι; 
3 »" 

καὶ Ομαγπῖται, 
[ς- 3 ᾽ Υ 
ὧν ανατολικώτεροι Κοτταβανοί, 

μέχρι τῶν Ασαβῶν ὁρῶν, 
ει 

ὑφ᾽ οὐς 

δἶτοι πρὸς τοῖς Σ αχαλίταις 
ς τ « 

πὸ δὲ τοὺς Βλιουλαίους 

εἶτα 
ἊΝ 

καὶ 

καὶ μέχρι τῆς Κλίμακος 

ἢ. Μιβανοφόρος, 25 
Ἰωβαρῖται, 
᾿Αλουμεῶται, 
Σωφανΐῖται, 
Κυϑηβανῖται; 
ἹΡαβανῖται" 30 
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δ. 25. ὑπὸ δὲ τούτους πάντας Χατραμωγῖται 
ἀπὸ τῆς Κλίμακος μέχρι τῶν Σαχαλιτῶν, 
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῆς Κλίμακος Μασονῖται, 
εἶτα Σαρῖται, 

κ ι ἼΑΣ Τἰ- ᾿ 
5. καὶ παρα τοὺς Ὁμηρίτας Σαπφαρῖται; 

Ἁ ς -Ὁ 

καὶ Ραϑῖναι, 
ε οὖ 

ὑπὲρ οὺς ον Μαφορὶται" 

δ. 20. ὧν πρὸς ἀνατολὰς παρὰ 
μὲν τοὺς Χατραμωνίτας ἢ ἐκτὸς Σμυρνοφῳῦρος, 

ΠΣ (Ὁ ) παρὰ δὲ τὸν Σύαγρον τὸ ὅρος 
μέχρι ϑαλάσσης ΑΙ σκῖται. 

δ. 27. Πόλεις δὲ λέγονται τῆς Εὐδαίμονος᾿φαβίας 
καὶ κῶμαι μεσόγειοι αἵ ὑποτεταγμέναι αἵδε" 
θυ πα α ἈΠΕ ὁ τς ἘΠ πος δ ᾧ ΔΛ τ’ 

15 ἐοΣ Ω ΘΜ ΕΟ ΝΎ ξϑ ΖΦ 5 
ΟΡ σα δ νὴ τον τ ον νον κεν οα γο 59 
Μάκνα ἢ Μαΐνα .. «νος ος ΞΩ χη «δ 
᾿ΔἽγκάλη ποτ ὑγέονν ψνναν τοτνΥς ἕξη δ΄ χη Ζ 

ΠΤ δα ἀθλλτδι τς τος δος ξῃ κῃ ὃ: 
ον ἢ Θ γον τιν ον τὸ τος ο χη 

Ὅρα αν αν νος Συδν οἷα Φ χη 2 
ὑ ΤΣ ΠΣ ἘΝ πι. 07. ὦ κη ἐιβ 

ΠΣΣ Ων ἃ ἠρλυτες Αδαδ ἈΡΕΨΑ͂Ν ροδνη ς ΟΥ γο΄ κὴ γο΄ 

Σἰατουλ εν τ τὴ πέσον οΣ Ζιι. χητς! 
οὔ θα πε ν τττοον ο ξη ς΄ κζ γ0 

δ λυ ἸΘοῖμ νος τς ΣΕ οα χζ 

Πα σλ δ ΣΕ ΟΟΣΗΝ οα δ΄ κἕ 7 

ὩΣ ΝΥ ἘΠ 1 Ὁ 5 0. ο8 γο΄ κζ γ' 

«Δουγάνα ἡ Ζουγάνα. .....«- ὃς νς Ξ ιὸ, 

80 Ἰνοτσις τνυχο δος τς να: οἡ γ 5 δ 



8.30. 

8. 31. 

8.32. 

8. 383. 

ΑΒΑΒΙΑ ΕΠ ΙΧ. 

᾿ΣΠρ γον; ἀν τὴς 5 ἡ νάν ΑΡΘΘΚΝ ξη 

Ἔγρα ἀρ ον τς ἐὸν τον ὀργὴν κυ γεου οἵ Ζ 

ΕΝ ΡΣ ΤΣΣ Σ ΘΥΕΥ οὗ Ζ 

ΘΝ ἘΝ 08 γο΄ 
ὙΠ οζ 
Ἔ τ πσρηβ πα τινας οη δ΄ 
σε ΕΟ τ Σ οϑ' 

ὙΥ ΠΟ Δ ποτ τ ΤΑ ΘΛΕΕ ἀν ΘΠ ξη Ζ 

τ σαρῦι λον ὡς δα ΜΘ οα 

ΤΕΣ ΜΕ ΤΕ ΡΥΡΕΣ οὗ Ζ 

πἸγ) νοϊσεύλιο Ἐπ 3. 388. οἵ γ᾽ 

ἡΤΟχουρολῥοι ἐν ς ἰορν τδ Ωβ ξϑ' γο 

Θούμνα ἀϑαν ὐ λον ἐνρ μεῦυνο» ὦ 49 ο 

Ή . ο 

ἘΠΡ.} ΟΕ ΘΚ ἢ... χν ἀον ἀρονοροδοι ἐπὶ ογ δ 
Σαάλμα ἘΟΣΑΝ ΤΕ ς τδον Ἐὰ τὰ ἐλ οί ΣΕΥ Ογ γ 

ἐπι οὐ ύν Θββοπτις, ὁδογο ἐρλνχνΣ Ὅν: Ξὸ 

Μαράτα ἘΠ’ Ἀιν ἘΠΠ Ἢ  ΒΡ  ο΄- οϑ' 7 

Πα ΎΘΕς ΤῊ ἘΣ ΤΣ ΤΑ Ὁ Κα οϑ' γ΄ 
Τρ Ὁ οὐπηας. τους ονλρκα οα 70 
Καρνα Ἐπ ΤΆρει ς τον οθονοι ΣΉ ΣΌΣ Ογ ς΄ 

ἸΕ εν β δε Ρῆϑειςς ςς τὶ, ττονα υλονο κε ας ος. Ζ 

ΠΗ ΟΣ ἐν ρου, οἰ τον νους νον κεῖ οἵ 7 

ὙΠΟ ΤΩΣ ΔΕ Ε ὌΥ  Σ οϑ ΖΦ 

Βαΐβα ἡ Ῥαίβα ἐὐδγτος κὐνν οα « 

ΠΠ ΟΠ Εδξ. Ὁ τανε ν. τε νενι αὶ ἐν Ογ γ΄ 
τ ΠΡΥΣ ον Στ τ ἀντ τα πα ς 

7 σ᾽)  λΟῖαν, Ὁ, τρνν τροο αὐ νοτα ἌΝ πα 4ὃ 

Π Ρμεῖχν δι τοῖς οννοῖλο,, τρον Δ αν Τ ΤῊΣ πΥ 

» Πρ ῦ Ὁ ΡΟ ΝΣ, ξλουθε τος, τον ΩΣ πε 

105 

ἃς δ΄ 

κἀς 
κς" 
“δ᾽ 8: 
“ς Ζ 
χς γ' 

κ- 

58 «Ζ 

χε ὦ 

χε 

χ8 Ζ' 

συ. 

χὸ γ 

χὃ δ΄ 

χὸ 

χὃ δ΄ 

χὃ Ζ 

κὃ γ΄ 

κ᾽ γο 

χγ γ 

γ δ᾽ 

Ἀγ “ 

χΚ γ' 

κρ 4 
κβ' 

χβ' ς΄ 
κβ - 

κβ ἢ 

κβ δ΄ 

1το 

τὸ ωι 
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Ῥαβανα βασίλειον ........ πξ κβ 
πε ρβουδὸ αν ἐπι ν ο νι ἀλυε γος πϑ δ΄ κχβ 
Οδυμιρεῦ δες δ ἐξ τ φενσο νῦν οὗ γο΄ κα γ΄ 

δου ίσν: γεη τ πτοπο ΟΝ οζ γο΄ κα “δ 
ὅ ΠΝ : ον ον αθῖς οϑ' ς΄ κα γο΄ 

Ἐπ ΟΝ πποιΨοιὁὃὕὃ:ὄ. τ Ὁ  τὕὕ σίξ κα γ᾽ 

Σιγε κα. ὑδεερτ τὰ ον 6ᾳ κα 
πγθαμαυ ἐπε ἐξ εὐ πικ βιοῦν ὃγ εν 7. 
Καρμὰν βασίλειον... ..... οδ. δ᾽ κ ὃ" 

τὸ υϑθου δ  ϑθε δε  ενϑθ ας ἐδόρν τς Χ ὃ 
Ἰγάσκος μητρύπολις.. ... «. πα δ᾽ αὶ γ' 
27 ὉΠ τε λον, ΣΡ ΡΡΥ Σ Ν Τς πβ δε πὴ ὥρῖν 
τε ΠΣ να ΟΕ ἐπ πο οχοίαεε χίγ. Στ π ὃ 

δ. 86. Ἱερύχων κώμη,.... τον του νίνοοις πὸ ΖΦ κα ἢ 
1 0) ΜΠ ]θτν πιο, δι φολενρννοις οὗ Φ ιϑ δ΄ 

ΟΣ. Ὀλϑίχξο: γε δοδοδε τον τποδονυθονσνο ὃς ς΄ ιϑ' δ΄ 

δ τ  οεοΥ ΘΕ ΕΝ 09: στ ν᾽ γ 
Ὅμανον ἐμπόριον... ..««ο- πξ γ' ιϑ' δ' 
Μαφάσδου ἘΝ ΠΞΈΥΘῚ ὩΣ ΚΡ ΚΟ ΦΡ. οὗ. Φ΄ τη .Ζ’ 

20 ὃ. 87. Μάρα μητθύσεολις. -. νον καιν ος (η γ΄ 

Νάγαρα μητρόπολις .......... πὸ δ τη γ' 
οὐ δ λυ δα νθδι κύβον νον  ο κῷ πϑ γ΄ ἴή 
ΤΠ στο δε ε ες τῳ οἡ Φ ἡ γ' 
ΜΜαγούλανα ἀοαενονοάνν ΠΕ ΡΌΨΕΜΝ Ὅε. ἢ τὰ 

98 ΣΡ ΣΤ ΙΡΡΜΘΟ ΤΟΝ ἐπι ΠΡ ΤΣ τὰ ος γο΄ ιζ 

ἡΤαριο μεθ: δ οκονθα νιν τονε ολυνενς δή ιν εῆς" 
Θούμνα ΡΥ ΥΉ Θ ἘΛΥΤΙΝ ΡΚΈ ΤΟΣ ΩΝ Εἰς. οϑ' ἰξ ὃ- 

δ θη ει δον νερίιπτν τὰ κα ον λον μεν σ εἰ γ΄ 
Μαριμάϑα ας ἐπ χ  ἀ Υς ΡΥΝΟΝΣ πε Ἔλα υ ες γο΄ 

80 ἘΣ ὙΠ τ ἄγον δ ϑυΣη ρὐρ να 07 570: νἱδ ς΄ 



Μέναμβις βασίλειον... .... οβ δ 
Ουῤβυ ΟΣ ΑΝ ν δέος πὴ γ᾽ 
Σαάββαϑα μητρόπολις... ... πζ 

δι ὅθ. ΣΟ γον ετκννος πα δ 
ἩΘΘΟΣΝ ΠΡ τ ΟΠ πο πον οἷς πβ Ζ 
ΘΟ σΥἢ ΣΡΟ  Νενοζοα ως πε γο΄ 
τ οα, ρον ὑπο Ὁ ΤᾺ οὗ γ΄ 

δ. 40. Στυγὸς ὕδατος πηγή - - - «-- οἤ 
Πα σον ΒΟ ν, ΑἸ αδ οϑ' ς΄ 
Σ ροῦν δος ἈΝΕ ΣΟ δ πὶ γο 

δ. 41. Μαίφα μητρόπολις ......«. πγ δ΄ 
Σοαθάχα Δ ΕΝ ο8 
Σάπφαρα μητρόπολις... .... οή 
ἄῤη βασίλδιον" τς τ Οὐ ὯΝ πνν ὦ 
ΤΡ ἡ ΤΣ  Φ ἐΑν  ενενοΣ πγ γ 
Βαφνοῦν (ἡ Βαινοῦ») .. - - «- πὸ ὦ 
Ουύ οι ΞΕ ΟΣς δασεθλνες οε δ΄ 
Ἰζεδη ΠΣ ΣΙ ΘΙ αι πολοοόος οὗ Ζ 
ὙΠ Λ ΜΣ ΝΣ Με ἐλοννο γόος τς οϑ' 
ἡχσχαάμον νϑδεν δέξο λας ἢ πα 

Δ τ Ύ Δ  τρ λήνν εν τὺ πβ γο΄ 
δι  Σβη θοσελειον... Ὁ λῖνν τ ος 

ΤΠ απ ΣΤ ἢ ἐκ ον ἀἰκδενίνρλος κα οζ γο΄ 
ΣΟ ΟΡ Δ ἀρομεξτον, κὰν οη -“ 
Ὑ ς ορ πο π γ΄ 

ὉΠ αν τς τὐπροϑολ σου ἐονφνύε δε ον ἐμὴ πβ 

ΡΟ Τα περ ϑδον νος ἐς το ΚΆΡΙΝ πγ ὦ 

’». 

ΑΒΑΒΙΑ ΕΒ ΕΙΠΙΧ. 

γῇ δὲ [2 - ἤ 

«γησοι θὲ παραΐξιγται τῇ χωρᾷ 
7 

κατὰ μὲν τὸν “΄ραβικὸν κόλπον 
ὙΦ ΡΤ τ ΟΝ δ ἐς τς Ὁ ἕξ «ὃ 

φι 

15 

τῷ ῶϊι 

30 
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10 

φΦ 

ΠΩ ἢ ΟΡ Α,͵, δι τοι ἐὰ 8) 

“Γιὰ ἐνϑυδνδι ΕἸΣ ἜῆΣ ν «Ὁ ΣΦΨΕΔῈ ἕς 

ΖΡ  ὐ  ἀγενο 5 αὐ δι οἷα τὸν δὲ ἔς δ' 
πο Ων ἀδινεε ες πλόος ὃς Ζὃ 

“Πολυβυ πα. εν νυ τ νος ἕξ γο΄ 

ἽἹεράκων Ὁ τὸ ΚΕ ξα 2 

δ πο χο του αν Σ λν εν ἐστ: Ο 

ὑισηϑαμένηνο - τὸ ΤΟ Ὸ Σ  ἷΣ οα 
Ὅς ΡΝ τω θα 

χε χ μεν τ --ττὐ- ὦ 

χοθειάχου ὅδο. «τ οὐ ττο οα γο 
τἰδνο ύσνυοο΄Ψἔοὁσ -[ιοὸὺῪῃοῦυν οβ 

δ. 45. Ἔν δὲ τῇ Ἐρυϑρᾷ ϑαλά ᾿άσσῃ 
ΤΕ υμ θυ: δύο, ὧν τὸ μ8- 

ταξὺ ἐπέχει. μοίρας ἃ ἘΣ τη πο γ 

Κοκκονάγου ς, ὧν τὸ μεταξὺ 

Ἐπεέγδι ποίροςις. ὡς ἐποστα πγ 
Π ᾽ὔ πΞ 7 

““οσκορίδους πόλις πρὸς τ: σπς γ0 
τὸ δυτικὸν τῆς γήσου πέρας. 

Τρητή Εν ΠΑ τινος. ς Ζ 

δ. 46. (ἢ) Καὶ παρὰ τὸν πο κόλπον 
Ζηνοβίου ἑπτὰ νησία , ὧν τὸ 

μεταξὺ ἑ ἐπέχει μοίρας... .9α 
ΘΟ αυ ἐλ ια Ἐν  ΑΡΕΝ Εν 
Σαραπιάδος, ἐν ἢ) ἡ ἱερόν οὐ μἰσὴ, 

5. ὃ. 47. ἐν δὲ τῷ Περσικῷ πον 

᾿“πφάνα γῆσος, τις ἐπέχει μοίρ. πα γ᾽ 

ὝΔΣ  τ πβ 
Θυθδώ:: - τρῶς κὲ ἐυγανο νον πϑ δ᾽ 
ὑπόλοιπον Αδβο μα δ { 



ΟΑΒΜΑΝΙΑ. 10 

Κεφ. η.. 

Ἀμμ δ᾽ Ὁ ἔσιες: 

[2σἰας πίναξ ς΄.] 

ὃ. 1: Ἥ Καρμανία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ὰ ρἌτωῶν 

τῇ ἐκτεϑειμένῃ μεσημβοινῇ πλευρᾷ τῆς Ἐρήμου Καρ- 
μανίας, 

δ. 2. ἀπὸ δὲ ἂν ατολῶν Γεδρωσίᾳ παρὰ Περσι- 
κὰ θρὴ κατὰ τὴν δι αὐτῶν ἐπιξευγνυμένην μεσημβρι- 
γὴν γθαμμὴν, ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Ἐρήμῳ πέρατος μέχρι 
τοῦ Ινδικοῦ πελάγους κατὰ ϑέσιν 
ἐπέχουσα» μοίρα δ θοὴν τς Τοηβος πρὸ κ᾿ 

ὃ. 8. ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ μέρει τῆς τε Περσίδος τῷ 

ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Ερήμῳ Καρμανίᾳ πέρατος μέχρι 
τῶν τοῦ Βαγρᾶδα ποταμοῦ ἐκβολῶν καὶ τῷ ἐγτεῦϑεν 
τοῦ Περσικοῦ κόλπου μέρει καλουμένῳ καὶ αὐτῷ 
Καρμανικῷ χόλπῳ κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην" 
δ. 4. Ζάρα ποταμοῦ ἐχβολαί ρδοσες δι θοῦχη γὸ 

ΤΠ γράδις ποταμοῦ ἐκβολαΐ 66 Φ κκζ γο΄ 
Κορίου ποταμοῦ ἐχβολαί .. .ὁς "ς 
᾿Αχινδάνα ποταμοῦ ἐχβολαΐ. .ὁς γο΄ κς ς΄ 
᾿ἄνδάνιος ποταμοῦ ἐχβολαί. «ὅς ΓΕ 
Σαγανοῦ ποταμοῦ ἐχβολαί. .698 γο΄ κὃ 2’ 

δ 5: ᾿Ἄρμουζα πόλις -.«««.....9ὃ ὅ 7 2 
ἄρμοξον σήθο»».". ὁ. τ 9 ἐδ 37 γο᾽ 
Καρπέλας ἀυθος ἀτοΣ Θτυ δὴ 40 Ζ’ 

δ. 6. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας μέρει τοῦ Ἵνδικοῦ σδ- 

λάγους, τῷ μέχρι τοῦ εἰρημένου πέρατος; οὗ ἢ περι- 

γραφὴ ἔχει οὕτως" 

10 

15 

20 
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κόλπῳ, 

Κανϑάτις πόλις .....«νος φς 

ΕἾ οἰ: πολ ἈοτοῊΝ ὡς 
πομμονε πον ον ΡΥ οζ 
ἸΒργθυεῥδιο: ὑνὲ τον ὁ ἐοῦῖνι τονονς όῃ 
Σαράλου ποταμοῦ ἐχβολαί .. θὴ 
ΡΨ ΣΟ ἀρ δα τα ἢ τὸς ὃν 98 
ΕΣ γε δ τόξα νον ας ἐμὸν νὸς Ἐν ΟΝ 98 

- Σαμυδάκους ποταμοῦ ἐχβολαΐ 9 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοὺ ..... οὗ 
ΖΕ Θ πεολεδξι: δΑξ, δ τυ κος, ἐντριν ρα 
Ὑδριάκου ποταμοῦ ἐκβολαί. .ρὰ 
Βαγία () Βασία) ἄκρα ... «ρα 

“κα δὰ τλεμδην αι οὐδ ΣΝ ἐπρρῖο ον τς ρα δ΄ 
Ἷ 27 

“4λ ΩΝΕ βεθεύς ἐρθλε ήσαν α 

εἶτα α ἐφεξῆς, 

“ερανὴ Βίλλα.. ... «τον φὼς ρα ΖΦ 

Κωφάντα λιμήν ΠῚ οβ 
Ζωρόμβα (ηὴ Ζωράμβου) πο- 

τὸπεούα ον ΘΟὐ μεῖον γον ἀτε ΑΕ 0β Ζ 
Βαδάρα τΑ τος Ἐχοκ ολεμος τ τα τὴ ΠΥΥΣ 6γ 

Ἱουσάρνα ἘΠ νυ δὴν ΑΕ ΠνῸ 0 

(᾽ν. 189. ε4.Β.) 

ΝΙΝ 

ἘΡΡΝ ΟΣ ΠῚ 

νι . ΒΗ 

. Μετὰ τὴν Καρπέλαν ἄκραν ἐν τῷ Παράγοντι 

’ 

ς 

; 

ς 
,Ὰ 

ς" 

560 δ. ΤῸ: μεϑ' ἃ τὸ βἰρημένον μέχρι τοῦ Ινδικοὺ πελά- 
γους πέρας ἐπέχει μοίρας ἈΕ ΤΣ ΤΡΤΕΤ, ρὃ 

δ. 11. Ὅρη δὲ ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ μετὰ τὰ εἰρημένα 
παρά τὸ τὴν Ἔρημον καὶ τὴν Γεδρωσίαν. τό,τα καλού- 
μενον «Σεμιράμιδος καὶ ΟΣ 

80 τος; οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας. 

κ. 

τὰ 

Ξύθοχ Ἀπ: ἀπὸ τοῦ σχήμα- 
ὃ Ζ 

ἌἜἬΝΝ 



ΘΟΑΒΜΑΝΙΑ. 

πεν Ἔἰρέγει με ίρριος ὁ ἐν Δ ον Σὲ 099 «ς. 

δ. 12. Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν 
πρὸς τῇ Ερήμῳ Καμηλοβοσκοί, 
καὶ οἵ καλούμενοι Σωξόται, 
(τς Ὧν Ἢ ’ Ξ νν ΣΝ 

ὑπὸ δὲ τούτους εἰσὶν ἀπὸ α- 
Ὺ΄ 

λασσης ἔχτεταμέναι 

χαὶ ἢ 4γδηνῖτις, 
εἶτα Ιαραινπαφῖτις, 
ὑφ ἣν Αἱραΐ, 
χαὶ Χαράδραι ἔϑγη, 
εἶτα ἢ Καβηδηνή, 
καὶ ἢ Κανϑωνική, 
καὶ ἐπὶ ϑαλάσση Πασαργάδαι 

χαὶ Χελωνοφάγοι. 
δ. 13. Πόλεις δὲ καὶ κῶμαι μεσόγειοι λέγονται τῆς 

Καρμανίας αἵδε: 

Πορτόσπανα ἀν τ η οι Ἢ ΕΞ 
Καρμανα Ἰ ποδηολιςι Ὁ. ΞΟ, 0 

Κααθ αειδε ἄονς π ονῃ φῃ 
Ἐν πτεε τε ΣΤ ἐς, ἀκ δι βναχάτα οΣ 2 

Ἐχο αν ρος ας ττῖν ιν τως ρα Ζ 

Ταρσίανα (ἡ Ταρούανα). .. «ὅς 

514: “4λεξανδε δι κ.ν. ας Δι αονν ἐς σ᾽ 
ΣΡ ον. τὰ ἈΝ ΔΑ ΤΡ ΠΧ}. ΟΕ; 

πο εν, πν Ὁ Ὁἢ πλ ΦῈ σἘ Ὁ ΩΝ 98. γο΄ 
Ὅρα..." τ ἀπ ος 9β. γ' 
τ ΡΣ τ ὑπ ΠΠ οβ δ΄ 

δ. 16. Σγῆσοι δὲ παράκεινται τῇ ΚΚαρμανί 

111 

καὶ ἕτερα παράλληλα τοῖς Περσικοῖς, ἀφ᾽ ὧν οἵ δυτι- 
κώτεροι τοῦ Σαμυδάκους δέουσι ποταμοὶ, ὧν τὸ με- 

ει! ες Ῥ' 

ἡ τε Ρουδιαγή; 

κῇ γο 
-τ 

τ 7 
φΞς 

χε 
χὃ «’: 

χὸ 
χὃ 
χγ γο΄ 

Ἀγ γο΄ 

47. 

Ὁ 

1ο 

30 
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ἐν μὲν τῷ Περσικῷ κόλπῳ, 

Σάγδανα, δ Ή ΕἸ τος του ος 6ε κξ 4δ 

Οὐδούγϑ νοις οτος 6ε γ᾽ κξ ἔ' 

δ. 16. ἐν δὲ τῷ Ινδικῷ πελάγει 
5 τρμ Πύδλα,.. ........- 6ῃ 9 

Ἰοτ ΑΗ οβ τη 
θα ΤΠ δ  τὐνφ ὐλυοΣ ϑάπαρς, οὃ ιϑ 

Κεφ. 9΄. 

,ΤὌκανίας ϑέσιες. 
10 [-2οἱας πίναξ ζ΄.1 

δ. 1. Ἧ Ὑρκανία περιορίζεται. ἀπὸ μὲν ἄρκτων 

μέρει τῆς “Ὑρκανίας ϑαλάσσης τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ 

Μηδίᾳ πέρατος μέχρι τῶν Θὐηολον Ὥξου τοῦ ποτα- 
μοῦ, αἵ τος μοίρας Ὁ ΘΕΣΟ τ χὰ 0 μγ: 

16. ὃ, 2. (Ὁ ἐν ᾧ τμήματι κεῖνται πόλεις αἵδε" 
Σαραμόννη ΠΕΡ ΟΆΘΕΙ ἃ δϑυ δον Ζ 

Μαξήρα ποταμοῦ ἐκβολαίΐ.. .9ζ γ' ᾿ Ζ 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ..... 6ῃ λη γ΄ 
Σωκάνδα ποταμοῦ ἐχβολαΐ. .9ζ γ' αβ 

20 Ὥξου ποταμοῦ ἐχβολαί. ἐν σὸς 0 μγ ιβ΄ 
δ. 8. ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ ἐκτεϑειμένῳ μέρει τῆς 

Μηδίας ἕως τοῦ Κορωνοῦ ὄρους, [ἐν ᾧ μέρει τῆς Μηδίας β 
Σαραμάννη ἐπ ἘΞ ΤΣ κὸν δ δ΄ β 25) 

δ. ἅ. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Παρϑίᾳ κατὰ τὴν ἐκ- 
25 τοϑειμένην αὐτῆς διὰ τοῦ Κορωνοῦ πλευρὰν, ἀπὸ δὲ 

ἀνατολῶν αργιανῇ διὰ τῆς ἐπιζευγνυούσης τὰ εἰ- 

οημένα πέρατα ορειγῆς. 



ΜΑΒΟΊΙΑΝΑ. 

δ. ὅ. Κατανέμονται δὲ τῆς Ὑρ- 

κανίας τὰ μὲν ἐπὶ ϑαλάσση Μάξηραι 
καὶ ᾿σταβηνοί, 
καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς Μαξήρας Χρῆνδοι, 
μεϑ'᾽ οὺς ἡ Αρσῖΐτις 
πρόςκειται τῷ Κορωνῷ, 

ὑπὸ δὲ τοὺς Ασταβὴ γνοὺς ἢ Σιρακηνή. 
δ. 6. Πόλεις δὲ μεσόγειοι ἐν ταύτῃ φέρονται 

Ε θα η Ἐξεφδιλθο αὶ τὸ δε δε σϑ μβ 
ΡΟ ἘΠ ῃ ΖΦ μα 
Ζύχσσητή Ηδ ἡ λλο δϑεϑι ΦΙΝΥλ τ υς 65. Ζ. μὶ 

ἘΣ ΠΥ ΤΕ μ 
ΤΠ ΑΣ ἜΘΕΙ ἘΣ ΤΡ Ή Ὲ όῃ μ 

ΚΕ ΣΡ ΣΝ πο κου θεν μερὶ ΣΝ δὶς 0 λϑ 

ΡΣ Ὁ ΡΟ ΒΟ ἩΝΡ ὩΞ λϑ 
Ἵ οκανία μητρόπολις ..,..᾿. - - ὅη, Φ τὴν 
“Σάπη ΤΕΣ ἐν δ, δ'....18 
ΤΑΙ, ΕΘ ΠΑΙΟΣΝ οτνν ἐὸν τι ολολον ΜΠ ΟΣ τλΩ 
Μαίσοκα (ἡ Μαύσοκα) ... .65 λϑ 

Ἀ - 39 9 ι “ 

δ. 8. καὶ γῆσος κατ αὐτὴν πελαγία 

καλουμένη Ταλκα.. «ον ος 6ε ἜΣΗΙ ὩΣ 

Κεφ. «΄. 

ὌΠ υποι ε α ῆςξ δ ζαλξτε; 

[2σίας πίναξ ζ΄. 

113 

δ 

«“ 10 

«“ 
ς΄ 

«“ - 

γο΄ 
ἐγιβ ΠῚ 

Ζ 

“ 

"Ζ . 

20 

δ. 1. Ἧ Μαργιανὴ περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύ σξῶς 5 

Ὑρκανίᾳ κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην πλευρὰν; ἀπὸ δ: 

ἄρκτων μέρει Σκυϑίας τῷ ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τοῦ 

ΡΨΟΙ,.. ΘΈΟΘΒ. [. Η 



10 

1ὅ 

20 

25 

414 

Ὥξου ποταμοῦ μέχοι τοῦ πρὸς τῇ Βακτριανῇ αὑτοῦ 
τμήματος, οὐ ἢ ϑέσις ἐ ἐπέχει μοίρας 07 μδ 

ἀπὸ δὲ ̓ μεσημβοίας- “Αρείας μέρδι κατὰ παράλληλον 
γθαμμ μὴν τὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Ὑρκανίᾳ καὶ τῇ πος 

ϑίᾳ ὁρίου διὰ τῶν Σαρίφων ὁρῶν μέχρι πέρατος, οὐ 
ἢ ϑέσις ἐπέχει μπ Πρ ὴο... τ Ὁ νι την ώκθς 09 λο 

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Βακτριανῇ κατὰ τὴν ἐπιξευγνύ- 
ουσαν τὰ εἰρημένα πέρατα, ὀρξινὴν; διαῤῷ δεῖ δὲ τὴν 
χώραν ποταμὸς ἀξιόλογος ὃ Μαργος, οὐ αἱ μὲν πη- 

118. ΨΙ. ΟΑΡ. 10. (ρε184.64.8.) 

γαὶ ἐπέχουσι ΠΡ Ἀν Δ 5 ρ08 λϑ 
ἢ δὲ πρὸς τὸν ἰΏξον συναφὴ μοίρας οβ μγ 2. 

ὃ. 2 ῚῪ Καὶ κατέχουσιν αὐτῆς 

τὰ μὲν πρὸς τῷ ̓ Ὥξῳ ποταμῷ Δερβίκκαι 
οἵ καὶ “δρκέβοι, 
τὰ δὲ ὑπὸ τούτους Μασσαγέται, 

μ8ϑ'᾽ οὺς Πάρνοι 
καὶ Ζδαι, 

ὑφ οὺς ἢ τὸ Ἔρημος αὐτῆς 
(ἢ) καὶ ἀνατολικώτεροι αὐὑτῆεξ Ταπουροῖι. 

δ. 8. Πόλεις δὲ εἰσιν αὐτῆς αἵδε: 
“Αριάχα, διρι οό δοδόθδοσος Ογ μγ 

Σύ ἴὴ Σήβο) νι ορβε μβγ 
ὌΠ ΟΣ ΟΝ ον τ χε ἘΣ Ωγ Φ μβ 
ΡΠ ἈρΟθΝ ἡ ρν δ δυο ησχοζο," ρα γ΄ μα γο 
ΤΟ ΣΟ ΣΤ τὰ 0Κ,ΥὨ Φ μα 

’ ω "Ὁ Ὁ] Ὥ 2 

δ. 4. Συνάπτει δὲ τῷ ποταμῷ τῷ Παργῳ ὅτερος 

ποταμὸς ῥέων ἀπὸ τῶν Σαρίφων 

ὀρέων, οὗ αἵ πηγαὶ 
ΠΡ ΝΣ οὐ οὐρς «ριον. ἄὴς τ χα οθΟβ, 

λϑὃ 

μ Ζγ. 



ΒΑΟΤΒΙΑΝΑ. 41ὅ 

-Αντιόχεια Μαργιαγή" εν: ΟΣ ρος μ γ' 

Τουριαγή Στ τον τ ὐερ ἐξόν τ μ 
Νίσαια ἢ ίγαια ..«..«.οος ὀδ δ 39:5’: 

Κεφ. ια΄. 

παχεριαφης ϑέσερ, 

[Γ4σίας πίναξ ζ΄. 

δ Ἐπ Βακτριανῆ περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως 
Μ αργιανῇ κατὰ τὴν ἐχτεϑειμένην πλευρὰν, ἀπὸ δὲ 
ἄρκτων καὶ ἀνατολῶν Σογδιανῇ παρὰ τὸ λοιπὸν 
του Ὥξου ποταμοῦ μέρος" ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ 

τε λοιπῷ μέρει τῆς “Ἀρείας τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Μιαρ- 

γιανῇ πέρατος, οὗ ἢ το ἐπέχει 

τϑτοδες ἘΡΕΕΥΤΣ Ἐν ΕΣ οὐ ὼ 19 
καὶ Παροπαγισάδαις κατὰ τὴν ἔντευϑεν προςεμβαλ- 
λομένην παράλληλ ον γθαμμὴν διὰ τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ 

Π' ΠΘ ον στα ὄρους ΜΕχΘΙ τῶν Ὥξου 
πηγῶν, αἵ ἐπέχουσι μοίρας Δ ΑΝ ριϑ' Φ 19. 

δ. 2: Διαῤῥέουσι δὲ τὴν Βακτριανὴν ποταμοὶ συμ- 

βάλλοντες τῷ Ὥξῳ ποταμῷ 0 τε. Ὥχος ποταμὸς, οὗ 

αἱ πηγ αἱ ἐπέχουσι μοίρας ἐλς ἀκ πονν θι λϑ 

καὶ ὃ 4Δαργαμάνης, οὗ αἵ πηγαὶ 
ἐπέχουσι. ...---. πὴ ν οις, ΖΦ ΑΕ 
καὶ ὁ Ζαρίασπις, οὗ αἵ πηγαὶ ἐπέ- 
ΒΡ ας  οΙθΘ ΛΕ Ἐς τς ΕΞ ΘΙ ΩΣ λ9 

ἢ ΒΟΒΟΙ θη δᾶ ὃ. 4. «Ἄὕτη κεῖται μεταξὺ τῶν δύο 
ἀρχῶν τοῦ Μίάργου ποταμοῦ. 

25 



110 118. ΚΙ. ΟΑΡ, 11. (ρ.186. εἃ.Β.) 
ΝΟΣ ΔΤ τ' ε"- ΝΡ Ξε, 

καὶ ὁ ΠἸθτοσο, οὐ αὐ πηγαῦ ἔπε- 

χουσι ΤΠ ΚΕ, αἰο ον ΡΥ ἀν δον Δ ριὃ 19 
καὶ ὃ Δάργοιδος, οὗ αἱ πηγαὶ ἐπέ- 
χούον μο θοΣ ποόέὁοψ«ΨὌιοιΠιι ρις' 19 

5 οὗτος μὲν συμβάλλει τῷ ̓ ὭὭξῳ κατὰ 
ϑέσιν ἐπέχουσαν μοίρας ..... ««. οἷς Φ πὸ: 

δ. 8. τῶν δὲ λοιπῶν ὁ μὲν ᾿ἄρταμις καὶ ὃ Ζαρία- 

σπις συμμίξαντες πρότερον ἀλλήλοις 

κατὰ ϑέσιν μοιρῶν λἀνολενεν ἈΠ ΤΑπΣ ΘΙ μ᾽ γο 
10 συμβάλλουσιν εἰς τὸν Ὥξον χατὰ 

ϑέσιν ἐ ἐπέχουσαν ΜοΥρτΣθ. δ. 8 κι: οιβ 4 μὸ. 
δ. 4. ὁ δὲ ἀνογαμθ οι καὶ ὁ Ὦχος καὶ αὐτοὶ 

πρότερον δ" ΠΥ: ἀλλήλοις κα- 
τὰ ϑέσιν ἐπέχουσαν μμθ τ το ΓΤ ς 5 Ὁ ς 09 ΤΟΙΣ 

15 (ἢ συμβάλλουσιν εἰς τὸν (Ὥξον ἐπὸὲ 
μέρους ἐπέχοντες μοίρας ... .««-- ρ09' μδ᾽ 

δ. ὅ. τοῦ δὲ Παροπαγνίσου τοῦ ὄρους ϑέσις 
τ ἀ  ε ον νον ἰὐθερελεῦι ἶ 
καὶ Γ᾿ τὸ ἀνατολικὼὸν] .... «. «ον οιϑ' ΖΦ 19. 

Υ͂ τ ἋΣ - τ ΒῚ 

5. δ.06. Κατέχουσι δὲ τῆς Βακτριαγῆς τὰ μὲν ἀρ- 
ι ὟΝ ι ὅπ 5} Ὁ ω ἰἐ 

χτικὰ καὶ προς τῷ Ὥξῳ ποταμῷ Σ᾽ αλατέραι; 
΄ 

καὶ Ζαριασπαι, 
’ δ, ἈΚ ΑΞΟΛΎΝ ͵ ε « 

τούτων δὲ ἀπὸ μεσημβρίας ὑπὸ 
ἐν τοὺς Σ᾿αλατέ, Χο μὲν τοὺς Σαλατέρας ὁμαροῖ; 

ς εἱ - 
ο΄  ους “κῶμοι, 

-ὔ-Ὃ- 2 ΄ 

δίτα Ακιναξκαΐ;, 

εἶτα Τάμβυζοι, 
ἢ ι ᾿ ; ΄ 
ὑπὸ δὲ τους Ζαριάσπας Τόοχαροι 

Ἵ 2Γ ς 39 ει τ “ 

μέγα ὅϑνος, υῳ ους Μαρυκαῖοι, β 
30 καὶ Σπόρδαι, β 
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Ἃ 3) 

καὶ Ουαρνοι; 
ε . ὔ 

καὶ ἔτι ὑπὸ τούτους Σαβάδιοι, 
5 

χαὶ Ορείσιτοι; 
ὮΝ 3 ω 

καὶ «μαρεις. 
΄, - - Ε -» 

δ. 7. Πόλεις δέ εἰσι τῆς Βακτριανῆς πρὸς μὲν τῷ 
3 - ͵ 

Ὥξῳ ποταμῷ αἵδε: 
δι ρύχαρτουλ οι δεν τ δον ἸνΝ ρια μὃ 

Ζαρί(α)σπα ἢ Χαρίσπα .... 9:8 μὸ 
Χυ  οϑθρο ποθ τα, ὅν πο ϑρῖς μβ 
Σουθο, αν ΜΑΣ ΟΣ ΑΝ δ ταῦτ ΟΣ ΟΥΜΑΥ ἘΣ 
ΠΡ ΕΣ ΕΣ οιϑ' δϑ γ᾽ 

δ. 8. πρὸς δὲ ταῖς ἄλλαις ποταμίαις αἵδε: 

ἐλ  α αδορδννδς ἀὐλ Εν ολς ον ΔΎ τῷ οζ μγ 4 
Δ Ο Σ ΟΣ ΡΣ ΧΑ τς ος ΣΦ 2 
ΠΝ ΣΝ 08 δῆ μβ οι 
ἡ ΟΥ̓ ΕΣ, ἘΠΟΛΣῈΣ ΝΟΣ Άς, γδι ρια γ΄ Μγ 

Ασταχομα ".ΝΝ: ὩΔΕΙΣ ἀρ τΠτον οιβ μβγ 
᾿βουσμουάνασσα ἢ Τοσμου- 
ὙΠ ΟΣ ΤΣ ρη Ζ. μα γ΄ 

ἬΠΕν ΟΣ ΕΣ: ἐπῶν ΔΝ, ϑάσ ιν. Οὐ ΘΙ μα γ΄ 
Ἡυχοστιθεαν εν Ὁ ΘΟΕ ΔΙ, ΤΌΣΕΣ οιξ μβ᾽ 

"Ὁ. 9. Βάχτρα βαο λοιον . αϑ ες ΝΣ ρις μα 

ἷ Ἰ ΣΝ ΧΩ Υ  Δ ἢ 0ρ5 ΖΦ με γ' 
ἢ] θα πο νδα ον Ὑδος ΜΘ ριβ 19. δ΄ 
Μαρακόδρα σον ΣΤ ἊΣ αὶ ρι8 γ΄ 19 γ 

19 

κι ὧν 



418 ΠῚΒ. ΨΙ. ΟΑΡ. 12. ( ν. 186.ε4.8.) 

Κεφ. ιβ΄. 

"Σογδιανῶν ϑέσις. 

[[2Ζσίας πίναξ ζ΄. 

δ. 1. Οἱ Σογδιανοὶ περιορίζονται ἃ ἀπὸ μὲν δύσεως 
ὅ Σχυϑίας μέρει. τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Βακτριανῇ καὶ τῇ 
Μαργιανῇ τμήματος τοῦ (Ὥξου διὰ τῶν ᾿Ὠξείων ὀρέων 

μέχρι τμήματος Ἰαξάρτου ποταμοῦ, 

ΟΣ Δ τ ΠΡῸΣ μϑ 

ἀπὸ δὲ ἄρκτῶν ὁμοίως μέρει Σκυϑίας παρὰ τῷ ἐν- 
᾽ὸ τδῦϑεν τοῦ Ἰαξάρτου ποταμοῦ τμήματι μέχρι τοῦ 

τῆς ἐπιστροφῆς αὐτοῦ πέρατος, οὗ 
᾿ ϑέσις ἐπέχει ἬΦΘΡΊΘΟΝ ἘπΡο «θη μη 4 
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Σάκαις παρὰ τὴν ἐντεῦϑεν τοῦ 
Ἰαξάρτου μέχρι τῶν πηγῶν ἐπιστρο- 

1ὅ φης, αἵτινες ἕπέχουσι μοίρας ..«««0Χ8 μγ 
καὶ τῇ ἀπὸ τούτων προφεμκβαλλομένῃ γραμμῇ μέχρι 
πέρατος, οὗ ἡ ϑέσις ἐ ἐπέχει μοίρας ρ58 λη 
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν καὶ μεσημβρίας καὶ ἔτι δύσε- 

ως τῇ 1ϑ Βακτριανῇ παρὰ τὸ ἐκτεϑειμένον τοῦ Ὥξου 
20 τμῆμα, καὶ τοῖς ἰδίως καλουμένοις Καυκασίοις ὄρεσι 

κατὰ τὴν ἐπιξευγνύουσαν γραμμὴν τό τὸ εἰρημένον 
πέρας καὶ τὰς τοῦ Ὥξου πηγάς. 

δ. 2. Διατείνει δὲ ὑρὴ μεταξὺ τῶν δύο ποταμῶν 
καλούμενα Σύγδια, ὧν τὰ πέρατα... ρια. μξ 

"5 καὶ - «οοον το ννσσνννυ τονε ἐν ραβ μς Ζ 
δ. 8. ἀφ᾽ ὧν ποταμοὶ διαῤῥέουσι. συμβάλλοντες ἐ ἐχεί- 

γοις πλείους ἀνώνυμοι, ὧν εἷς ποιεῖ τὴν «Ὡξειαγνὴν λίμνην; 
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ἧς τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας Σὴρε τον ες Θδοῦ μδ' 
χαὶ ἄλλοι δὲ δύο ἃ ἀπὸ τῆς αὐτῆς ὀρεινῆς, ἃ ἀφ᾽ ἧς καὶ ὃ 
᾿χξάρτης, φερόμενοι" καλεῖται δὲ καὶ ἢ ὀρεινῇ Κωμή- 
δῶν: συμβάλλουσι δὲ ϑάτδροι τῷ ̓ Ιαξάρτῃ" ὀνομαζϑ- 

ται δὲ ὁ μὲν ἕτερος αὐτῶν Δῆμος, 

οὗ αἱ μὲν πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας . . ρκὃ μγ 
ῃ δὲ πρὸς τὸν Ιαξάρτην ποταμὸν 
συναφῆ - -«- ον τν ιν νι ννν τ νν εν ΘΑ μὲ 

ὁ δὲ ἕτερος Βασκατὶς, οὗ αἵ μὲν 

πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας . . « « « «οὐ ὐΘΧ7 μγ 
ἢ δὲ πρὸς τὸν Ἰαξάρτην ποταμὸν 
γα ΡΞ Ὁ Υϑϑα μονα γ, του δ δὶς βηεδε μξ Ζ. 

δ. 4. Κατέχουσι δὲ τῆς χώρας 
τὰ μὲν πρὸς τοῖς ᾿Ὡξείοις θρεσι Πάσκαι, 

τὰ δὲ πρὸς τῷ ἀρχτικῷ τμήματι 
ΕΣ ’ὔ 

τοῦ Ἰαξάρτου Ἰατιοῖι; 

καὶ Τάχοροι; 
(ΟῚ ει 39 , 

σῷ ους «Αυγαλοΐ, 
ξῸ ΄ ι , Ε - 
εἶτα παρὰ τὰ ΣΌγδιο ὁρὴη Ὀξυδρᾶγκαι, 

καὶ Δρυβάκται, 

καὶ ; Κάνδαροι; 
(Ἰ τ 5 

ὑπὸ δὲ τὰ θρὴη Ἡιαρδυηνοΐ, 

καὺ παρὰ τὸν (Ὥξον ἸΩ,ξειανοί, 

καὶ Χωφάσμιοι, 
᾿ ς ,ὔ 5 ’ 

τὰ δὲ τουτῶν ἀνατολικώτερα Ζφεψι αγοὶ 
μὲν ἐπιζευγνύοντες ἀμφοτέρους τοὺς ποταμοὺς; 
ἔτι δὲ τούτων ἀνατολικώτεροι ᾿Ανιέσεις 

μὲν παρὰ τὸν Ἰαξάρτην, 
Κιῤῥᾶδαι 

δὲ (ἡ Κιῤῥοδεεῖς) παρὰ τὸν Ὦξον, 

10 

30 



120 118. ΨΙ. ΟΑΡ. 18. ( ν..187. εα. Β.) 
᾿ -ωἴ - ΄ 37 Ἀ Ὁ Θέτις ἢ ΕἾ 

καὶ μεταξυ τοῦ τε Καυκασου ὀρους καὶ τοῦ ΄μάου ἢ 
“ Ρ] ͵ 

καλουμένη Ουανδαβανδα. 
8. δ. 

1ο ὃ. 6. 

15 

(Ὁ) Ὀρειναὶ δὲ εἰσι πόλεις τῶν Σογδιανῶν παρὰ 

τὸν Ἰαξάρτην αἱδδ᾽ 
Κυρεσχάτα ΠΠΠΠέΠ ππ--- ρκὃ μγ γε 

παρὰ δὲ τὸν Ὦξον 

᾿ῬὯ ξείανα. τς εβοπόσοχ ἀκολευσδεενς οιξ Ζ μδ γ᾽ 

Ἰ ΡΤΔΙΝ ΗΝ ΝΜ 0} οιξ δ΄ μγ γο΄ 

Χολβησίνα ἐϑβδελς ἀν ἐδϑες ἐν βσδὸς ρχα μ᾽ 
Μεταξὺ δὲ καὶ ἀνωτέρω τῶν ποταμῶν 
Τρυβονύτρ νυ ἐἰερυλανειοας ἀρνσο τς ὀίβεδι ἐμδιῖ 

᾿ἀλεξανδρεια ᾿Ὠξειανή ....«. οιχ μὸὃ γ΄ 

᾿Ινδικομορδάνα ἀρμερα νὰ πε δ Ὁ δ θι8 μὸ γ' 

ρέψα μητρόπολις () ἹΡέψα) οἱ με 
᾿Αλεξάνδρεια Ἐσχατη ...... ῥπβιν οὔμιος 

Κεφ. ιγ΄. 

Σακῶν ὃ εὺτε: 

[σίας πίναξ ζ΄.] 
΄, ῃ 32 τ ΄ 

δ. 1. Οἱ Σάκαι περιορίζονται ἀπὸ μὲν δυσεως 
Ὁ Ξ ΞΕ 7 9 ι 

“09 Σογδιαγνοῖς κατὰ τὴν ἐχτεϑειμένην αὐτῶν ανατολικὴν 
ι 5. χτ ι Ὁ Ρ ι. ΄ 

πλευραν, ἀπὸ δὲ ἀρκτων Σχυϑίᾳ κατὰ παραλληλον 
- 2 τ -. 3 Ὁ - 

γραμμὴν τῇ ἀπὸ τοῦ Ιαξάρτου ποταμοῦ ἐπιστροφῇ 

μέχρι πέρατος, οὗ ἡ ϑέσις ἐπέχει 
᾿μυ Το σδας το ΟΕ ΤΡΑΔΟΣ Ἀπ ούοο εν ϑωμεοΣ ολ μϑ 

ΠΣ ἃ : - , ὑφ 
.5 ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν ὁμοίως Σχυϑίᾳ παρὰ τὰς ἐντεὺ- 

ϑὲν ἐχβαλλομένας γραμμὰς, διά τὸ τοῦ ἐφεξῆς ὅρους, 

Ὁ καλεῖται ᾿Ασκατάγκας μέχοι τοῦ κατὰ τὸ Ἴμαον 
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ῦρος δρμητηρίου, τῶν εἰς τὴν Σήραν 
ἐμπορευομένων, Ὁ ἐπέχει μοίρας... ἐομ μγ 
καὶ διὰ τοῦ πρὸς ἄρκτους ἁγιόντος΄ Ἱμάου ὕρους μέχοι 
πέρατος, ὃ ἐπέχει μοίρας. εν κεν ντθμ,, λδ᾽ 
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας αὐτῷ τῷ Ἱμάῳ ὦρει κατὰ τὴν 
ἐπιζευγγύουσαν τὰ ἐκκείμενα πέρατα χφαμμή». 

δ. 2. Ἡ τῶν Σαχῶν χώρα Ιγομάδων ἐστί" πόλεις 
" οὐκ ἕχουσι, δρυμοὺς δὲ καὶ σπήλαια οἰκοῦσιν. 

στι δ᾽ ἐν Ζοῖς Σάκαις ἤ τ ξἰρημένη τῶν Κωμηδῶν 

ΑΝ ἧς ῇ μὲν ἀνάβασις α ἀπὸ τῶν 

Σογδιανῶν ἐπέχει, μοίρας ...««««ρκ8 μγ 
τὰ δὲ πρὸς τῇ φάραγγι τῶν Κωμη- ἡ 
δῶν μοίρας «« «ον νον νιν εν ιν νειν «θλ 19 

καὶ ὁ καλούμενος «Δίϑινος Πύργος 

ἘΠ ΈΧΕΙ μο ἐΟρε οί. κεὰττο θαυ ότι ς κἰν ἃ ἘΞ ΞΙΟΝ δ μγχ. 
- ι ιίω. 

δ. ὃ. Καλοῦνται δὲ αὐτῶν οὗ 
ι τ ᾿Ὶ Ὁ) Φ ᾽ὔ ,. 

μὲν παρα τὸν ]Ιαξαρτὴν Καραται, 
’ 

καὶ Κομαροι; 
«ες ἔρωζς Α τ 5 τ -Ὁ - 

οἵ δὲ ὑπὲρ τὴν ορεινὴν πᾶσαν Κωμῆδαι, 
εςι ι 4. ΄, , 

οὗ δὲ παρὰ τὸν Ασκατάγκαν Μασσαγέται; 
τ οἷ ’ὔ 

οἵ δὲ μεταξὺ Γρυναῖοι Σκυϑαι; 
καὶ : Τούρναι; 
ἘΝῚ: χλ 4 τ 37 27 ω- 

ῃυφ οὖς παρὰ τὸ ἴμαον Ὁὁρος Βυλται. 

το 

15᾽ 



ὧν 

10 

15 

20 
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Κεφ. ιδ΄. 
ω , 

ὦ Σ κυϑίας τῆς ἐντὸς Ιμάου ὄρους ϑέσις. 

[2Ζσἰας πίναξ ζ 

δ: Ἢ ἐντὸς Ἵμαου ὄρους Σχυϑία περιορίζεται 
5 - ΥῚ τ » 

ἀπὸ μὲν δύσεως Σαρματίᾳ τῇ ἐν ᾿4σίᾳ κατὰ τὴν ἐκ- 
τεϑειμένην πλευρὰν, ἀπὸ δὲ ἀρκτων ἀγνώστῳ γἢ» 
32 τ - Ὁ τ τ 51 ͵ 

ἅπο δὲ ἀνατολῶν τῷ πρὸς τὰς ἄρχτους ἀνιόντι 
Ἵμάῳ ὅρει κατὰ μεσημβρινήν πῶς γραμμὴν τὴν ἀπὸ 

τοῦ εἰρημένου ὁρμητηρίου μέχρι τῆς 
ἀγνώστου γηφ τ Αδααροοσδις, δοιγεθρῦς. Ομ ἔγ 
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας καὶ ἔτι ἀνατολῶν Σάκαις μὲν 
καὶ Σογδιανοῖς καὶ Μαργιανῇ κατὰ τὰς ἐχτεϑειμένας 
αὑτῶν γραμμὰς μέχρι τῶν τοῦ Ὥξου ποταμοὺ εἰς τὴν 
Ὑρκανίαν ϑάλασσαν ἐχβολῶν, ἔτι δὲ τῷ ἐντεῦϑεν 

μέχρι τοῦ “Ῥὰ ποταμοῦ μέρει τῆς Ὑρκανίας ϑαλάσ- 

σης κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην. 
δ. 2. Ἢ δ᾽ ἐπιστροφὴ τοῦ Ῥὰ ποταμοῦ, ἐν ἧ τὸ 

ὅριον τῆς τ Σαρματίας καὶ τῆς 

Σχυ διδΝ τευ ΡΜ βῆ τι ἀν ρρεοβχρν πξ γὸ 

μετὰ τὰς τοὺ Ῥὰ ποταμοῦ ἐκβολὰς, 
αἵ ἐπέχουσι μοίρας... . ««--- ΟΣ μη Ζ2γ 
ἹῬυμμοῦ ποταμοῦ ἐχβολαΐ......... 6α μη ἐδ 
Δάϊκος ποταμοῦ ἐκβολαί... ..... ὃ μη ἐδ 
᾿Ιαξάρτου ποταμοῦ ἐχβολαί....... οζ μὴ 
Ἴαστου ποταμοῦ ἐχβολαί ..... ... 0 μξ γ' 
Πολυτιμήτου ποταμοῦ ἐκβολαΐ ...Ο7 με 
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᾿᾿σπαβώτα πόλις... « «οὐ νν νον ἐρβ μὸ 
μεϑ'᾽ ἣν αἵ τοῦ 'Ὥξου ποταμοῦ ἐκβολαί. 

δ. ὃ. Ὄρη δὲ ὀνομάξεται τῆς ἐντὸς Ἵμαου ὄρους 

Σκυϑίας τά τὸ ανατολικώτερα τῶν “Ὑπερβορείων 
καὶ τὰ καλούμενα “Αλανὰ, ὧν τὰ 

πέρατα ἐπέχει μοίρας. «.. «Ὁ 08 νϑ 
καὶ «τ ὐνν τιν τιν κενν τινε τ τ τ θιῆ γϑ ΖΦ: 

δ. 4. καὶ τὰ “Ῥυμμικὰ, ὧν τὰ πέ- 

ραταὰ ἐπέχει μοίρας .. « ««...«.Ὁ.9 νὃ 
νον αὐ αφαῦθς ἐφ ἐν ε  λ  κΟσ 9: γξ 2 
5.5 τ ; ε; ε ι  ΣΥ τ ρτ ΣΝ 6 Ἐπώσηυ 
ἀφ ὧν δέουσιν ο τ Ῥυμμος καὶ ἄλλοι τινὲς εἰς τον ΞῬὰ 
ποταμὸν ἐκβάλλοντες, συμβάλλοντες τῷ Δαΐκι ποτα- 
μῷ" 

δ. ὅ. καὶ τὸ Ἰγόροσσον ὅρος, οὗ 
τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας. . «««.. .οζ νγ δ 

Πχ ο ο ΣΑΡ ΣΝ ον ΚΣ ΘῊΡ ΩΣ νβ 
ἀπὸ δὲ τούτου δεῖ ὁ τὸ Δαὶξ καὶ ἀλλοι τινὲς συμβαλ- 
λοντες τῷ ἸΙαξάρτῃ ποταμῷ" 

δ. 6. καὶ τὰ καλούμενα «“σπίσια 
θρῆ» ὧν τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας. . ρια γ8 Φ 
ΓΘ ΣΌΝ ἡ Ὁ Τὴ ΟῚ ΟΣ γνβ 

καὶ ἀπὸ τούτων δὲ τινες δέουσιν εἰς τὸν Ιαξάρτην 
ποταμόν" 

δ. 7. καὶ τὰ καλούμενα ᾧ ὁρη Τά- 
πουρα, ὧν τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας θῃ. γς 
τ ΠΤΣΜΑ  ἘΤΕ δι λον ἀτὸ δ ΚΠ Π τς ἐγ: μϑ 
ἀφ᾽ ὧν πάλιν εἰς τὸν ̓Ιαξάρτην δέουσί τίνες ποταμοί. 

δ. 8. πρὸς δὲ τούτοις ἐν βάϑει τῆς ποταμίας τά τὸ 
Συύηβαρη;, ὧν τὰ πέρατα ἐπέχει μοί- 
ΤΕ ΕΝ ον ΤΑ. γη 

10 

15 
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"ρε  α. οἰουδαν Ἡπ  Ε 0} ἕξβ 

ΝΜ ᾿ ᾽, 3 ΄, 37 τ 
καὶ τὰ καλουμξνα Αναρξα Ορή; ὧν 

τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας.ς οὐὐπεθοαρλ γς 

καὶλ εν νιν ντεννννεν νειν εν νυν θλξ ᾽ 

5 μεϑ' ἃ ἐστιν ἢ πρὸς τὰς ἄρκτους ἀνατεταμένη τοῦ 
Ἵμαου ἐπιστροφή. 

δ. 9. (Ὁ Κατανέμονται δὲ ταύτης τῆς Σκυϑίας τὴν 
μὲν πρὸς ἄρχτους πᾶσαν ἐγγὺς τῆς 
ΕΣ ἐς ε - ΄ ΞᾺ οὐ 7 

ἀγνώστου οὗ κοινῶς καλούμενοι Αλανοὶ Σκυϑαι, 
10 καὶ οὗ Σουοβηνοί, 

καὶ ᾿Αλανορσοί, 

τὴν δὲ ὑπὸ τούτοις Σαιτιανοί, 
καὶ ᾿ Μασσαῖοι, 

καὶ Σύηβοι, 
15. χαὸ παρὰ τὸ Ἵμαον το ἐχτὸς Τεχτόσαπεδς, 

ἔτι δὲ παρὰ μὲν τὰς ἀνατολικω- : 
τέρας τοῦ Ῥὰ ποταμοῦ πηγὰς Ρόβοσκοι; 
ὑφ οὑς “σμανοΐ, 

δ. 10. εἶτα Πανίαρδοι, 

20 ὑφ οὺς ἤδη πρὸς τῷ ποταμῷ ἥτε Κανοδιψὰς 
χώρα; καὶ ὑπ αὐτὴν Κόραξοι, 

εἶτα Ὄργασοι, 
μεϑ' οὺς μέχρι τῆς ϑαλάσσης Ἐρύμμοι, 
ὧν πρὸς ἀνατολὰς “Ἰσιῶται, 

45 εἶτα Ἄορσοι; 

μεϑ' οὺς Ἰαξάρται 
τ 7 τ Γ 

μέγα ἔϑνος παρὰ τὸν ὁμώνυμον ποταμὸν μέχρι τῆς 
-οο 7 Ξ᾽ - ΄ τ 

πρὸς τοῖς Ταπουροις ὁρεσιν ἐπιστροφῆς, παλιν δὲ 
τ « τ 

ὑπὸ μὲν τους Σ᾿αιτιανους Μολογηνοί, 
ἘΡΣ ει ΄ ον. - 3.5ϑ».“’΄α΄΄Ἵο τῷ 

80 ὑφ οὗς μέχρι τῶν Ῥυμμικῶν ορῶν Σ᾽ αμνἴται" 



ΞΟΥΤΗΙΑΊΙΝΤΕΑΊΙΜΑΟΜ. 120 
« τ « 

δ. 11. ὑπὸ δὲ τοὺς Μασσαίους 
ΔΉ Θ] « 27 

καὶ τὰ ἄλανα ὁρὴ Ζαραταῖι; 
[4 

καὶ Σασονὲξς, 
ἈΠ} 4 τ -»"ε 

καὶ ανατολικῶώτεροι μὲν τῶν Ῥυμ- 
- 39 - ΄ 

μικῶν ορῶν Τυβιᾶκαι, 
2 ε τ ’ὔ; 

μεϑ᾽ οὖς ὑπο τοὺς Ζαράτας Ταβιηνοΐ, 
9ν ὦ 

καὶ Ιᾶσται, 

καὶ Μαχαιτηγοὶ 
παρὰ τὸ ΙΝόροσσον τὸ ὦρος, 

ὑφ οὖς ἸΝοροσβεῖς, 
ΝῊ ΤᾺ 

καὶ Νοροσσοι; 
ν ΚΞ ἵ , ε ΄ ΄ 

καὺ ὑπὸ τουτους οὐ Καχαγαι Σκυ- 

ϑαι 

παρὰ τοὺς Ἰαξάρτας. 

δ. 12. Εἰσὶ δὲ καὶ τῶν ᾿ἅσπι- 
᾿ 3 «3 ΄ ΄ 

σίων ὁρῶν δυσμικώτεροι μὲν οἱ σπίσιοι Σ᾿ κυ- 
ϑαι, 

ΕΣ ΄ ι ς ἐ 
ἀνατολικώτεροι δὲ οἱ Γαλακτοφάγοι 

72 

Σκχκυϑαι, 
ς Υ δὲ Ἁ - τ ΄ 3. ὦ Ἂν - ΄ 

ὁμοίως ὁὲ καὶ τῶν μὲν Ταπουρῶν ορῶν καὶ τῶν Συη- 
- 2 7 

βων Σκυϑῶν αγνατολικῶώτεροι κα- 
Υ͂ ’, 

ταγνεμονται Τ᾽ απουρξεοι" 
- 45 ᾿ ΡΣ ΠΥ ΄ 

δ. 15. τῶν δὲ “ναρόων ὁρῶν καὶ τοῦ “σκαταγκα 
ΣΙ Ὁ Υ͂ Ὁ -Ε} ’ ἔν 

ορους υὑπέρχξινται οὗ ὁμωγυμοι Σχυϑαι, 
ΕΝ ’ 

ἄναρξεοι 
εἰ χὰ τ τ 20 τ 

μὲν ὑπὸ τους “λανορσοῦς, 

᾿Ασκατά γξαι 

δὲ ἀνατολικώτεροι τῶν Ταρδυεῖοι καὶ μέχρι τοῦ 

Ἵμάου ὅρους" δ. 14. τὰ δὲ μδταξὺ τῶν Ταπούρων ὀρῶν 
-Ὁ- 2 »- -3 ζ 

καὶ τοῦ πρὸς ταῖς ἐκβολαῖς κλίματος τοῦ Ιαξαρτου 

15 



10 

128 Π1Β. ΡΙ. ΟΑΡ. 15, (ρι190.οἅ.Β9) 
ΔῸΣ ΒΟΝ ελ ἘΞ ᾽ - 

καὺ τῆς μεταξυ τῶν δύο ποταμῶν 
Υ Γ 3 ἤ 

παραλίας κατέχουσιν Αριαπαε 
τ τ 3 ἿᾺ 

μὲν παρὰ τὸν ]Ιαξαρτὴν, 
ἘΠΑ η ΄ - , 
ὑπὸ τούτους δὲ Ἰγαμασται, 

βιτα Σ᾽αγαραῦκαι, 
ε 

καὶ παρὰ τὸν ὮὯΣ ΟΡ ποταμὸν ίβιοι; 

ἐν οἷς πόλις 

ΤΥ μέρους, τὸ ΒΆ, ς «νοδὲ εἶς, ὁ δδ μδ. 

Ἄερ. 

ΟΙΣκυϑίας τῆς ἐκτὸς ]μάου ὄρους ϑέσις. 

[{4σίας πίναξ η΄.] 

δ. 1. Ἢ ἐκτὸς Ἵμαου ὄρους Σκχυϑία περιορίζεται 

ἀπὸ μὲν δύσεως τῇ ἑντὸς Σκυϑίᾳ καὶ Σάκαις παρ᾽ 

ὅλην τὴν πρὸς ἄρκτους ἐκτροπὴν τῶν ὁρῶν; ἀπὸ δὲ 

ἄρκτων τῇ ἀγνώστῳ γῆ: ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Σηρικῇ 

κατ εὐϑείαν γθαμμῆν, ἧς τὰ πέ- 
θατα ἘΣ δε μοίρας. τς «το τος «εῇ ὃ 

μαὶ.. κὸν εποννυ τεσσ σεν εν εννρξ λε 

ἀπὸ δὲ μεσημβ φίας μέρει τῆς ἐχτὸς Γάγγου ποτα- 

μοῦ Ἰνδικῆς, κατὰ τὴν ἐπιξευγνύουσαν τὰ ἐκτεϑειμένα 

πέρατα κατὰ παράλληλον γραμμήν». 
δι᾿ Κεῖται δὲ ἐν τούτῳ τῷ τμήματι τό τὸ τῶν 

“υξακίων ὁρῶν δυτικὸν μέρος, οὗ 
πέρατα ἐπέχει μοίρας... «ον «τρμ8. μϑ 
καὶ ««ὐὐνν νιν νιν ν αν εσον ἘἘΤΟΟΥ ΤΑ οξε γνὸὃ 

καὶ τὸ τῶν καλ ̓ουμένων ΚΚασίων δυ- 

τικὸν, οὗ τὸ πέρας ἐπέχει μοίρας. .. ονβ μᾶ 

οὐὐευ νος πρνς, ὥς φ ρυλονν οὐρα αθυχῖι, τ ρεθ' μὸ 
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καὶ τὸ τῶν Ἡμωδῶν ὁ ὁμοίως δυτικὸν, 

οὗ τὸ πέρας ἐπέχει μοίρας... - -- «ΟΥΥ λς 

Μ᾿  Σ ἃς 

καὶ πρὸς τοῖς «Αὐξαχίοις 1 πηγὴ τοῦ 
Οἰχάρδου ποταμοῦ ἐπέχουσα μοίρας ΟΥ̓ γα. 5 

δ. 8. Κατέχουσι δὲ ταύτης τῆς 
’ 

Σχυϑίας τὰ μὲν ἀρκτικὰ Ἄβιοι Σκύϑαι, 
᾿ ΠῚ ΄ ς 7, ’ 

τὰ δὲ ὑπὸ τουτους Ἱπποφαγοι Σκυ- 
ϑαι, 

ΠΡ ΤΥ ε 3 “ὦ 
μ89 ους ῃ Δυξακῖτις 10 
3 ’ ἘΠῚ ΜΕ , , τ τ 
ἐχτέταται χώρα, καὶ ὑπὸ ταύτην ἔτι παρὰ τὸ εἰρημέ- 

ε ΄ὔ Ἑ Ἀ-.: 7, 
γὼ» ΟΟμηΤήρΙΟν ῃ Κασία χῶρα, 

2. εἰ τ ΄, 
ὑφ ἣν Χάται Σκύϑαι, 
- 2 ’ὔ 

εἰτὰ ἢ ἄχασα χώρα, 
ἈΠΕ τ ΞΕῚΞ ι «9 ι 

καὶ ὑπ αὐτὴν παρα τὰ Πμωδὰ 15 
2 3 Ε: τι ΄ὃ 
ορὴ Χαραυναϊοιυξ' κυ- 

ϑαι. 

δ. 4. Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τούτῳ τῷ τμήματι αἵδε: 9 

ὙΑῸΣ ακέδενην οὐ, τίν: ϑξς φονος ἐμᾷ μϑ' γο΄ 
᾿Ισσηδὼν Σκυϑικὴ .«ος «οὐ ρν Μὴ, -ιρὸς 20 
ἐπα αν δ τ θχεις τὐκ  ξεδ δ οΣ ἌΣ δ᾽ 

ἘΣΘ ΕΟ; τος ΡΝ ρων θμξ λεὲ γ΄. 
! 

Κεφ. 

Σ'η ρεπὴ ς᾽ ϑέσες. 

[“2οίας πίναξ η΄. 258 
τ - 3 - 

δ. 1. Ἢ Σηρικὴ περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως τῇ 
} τ 9 , 3] Υ͂ τ τ δ [2 

ἔχτος ]!Ἷμάου ρους Σκυϑίᾳ κατὰ τὴν ἐχτεϑειμένην 
ι 32 τ 3᾽ 2 ωὩ 1 ι 

γραμμὴν, ἀπὸ δὲ ἄρκτων ἀγνώστῳ γῇ παρὰ τὸν 
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αὐτὸν τῷ διὰ Θούλης “παράλληλον, ὁμοίως δὲ καὶ 

ἀπὸ ἀγατολῶ ὧν ἀγνώστῳ γῇ κατὰ μεσημβρινὴν 
γραμμὴν, ἧς τὰ πέρατα ἐπέχει μοί- 
ὑππέρέΕοέΕΨἘΕΨἭἦοο Πρ τὺ: ἔγ 

5. ἀδοδδν υὐ νον. ῷ ποεδ. ΟΣ ἌΣ λδ 
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ τε λοιπῷ μέρει τῆς ἐκτὸς 
Γάγγου Ἰνδικῆς διὰ τῆς αὐτῆς παραλλήλου γραμμῆς 
μέχρι πέρατος, οὗ ἢ ϑέσις ἐπέχει 

ἘΠ ΠΕ ἢ ΤΌΤ ὩΣ λε 

το (ἢ) καὶ ἕτι Σίναις διὰ τῆς προςεκβαλλομένης γφαμμῆς 

ἡμέχρι τοὺ ἐχτεϑειμένου πρὸς τῇ ἀγνώστῳ γῇ πέρατος. 
δ: 2. Ὅρη δὲ διέζωκδ τὴν Σὴ0 ικῆν τά τὸ καλούμενα 

᾿ἄγγιβα, ὧν τὰ πέρατα ἐπέχει μοί- 
τ νον ρθουν ὐδους Ὁ» ξ 

 ππΠΠΠ πστο- γς 

καὶ τῶν “Αὐξακίων τὸ ανατολικὸν 

μέρος, οὗ τὸ πέρας το μοίρας. ἔν τ ρξξ8 γὃ 

καὶ "τὰ καλούμενα ἌἼ προ θρῆη; ὧν 

τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας. ἘΠ ΝΟΣ μξ ΖΦ 

ΣΑΣ ΑΝ ΣΝ νυ} Ὡξ Ὁ 
τῷ - Γ δι Ὁ9 ι Γ 

καὶ τῶν Κασίων τὸ ἀνατολικον μέ- 
ρος, οὗ τὸ σιέρας ἐπέχει μοίρας .. «οἕβ μὸ 

᾿ - - 

ΠΞὈϊὈπἸπὈπῸξ͵Ὸ͵ τ δὲ μ 
Ἀ « ’ 2 τῇ ι Υ 

καὶ τὸ Θαγουρον ορος; οὐ τὸ μέσον 
5 ἐπέχει μοίρας δ ν Ν ΠΑΡΟΕ ΠΑ 00 μΥ 

ἔτι δὲ καὶ τῶν ᾿Ἡμωδῶν καὶ Σηρικῶν καλουμένων τὸ 

ἀνατολικὸν μέρος, οὗ τὸ πέρας ἐπέ- 

Εἰ πο δ ὁ ππ ας ΝΕΜΟΝ ΕΣ Ὅξε ΣῬς 
ι Π ’ 5 7ς 

χαὶ τὸ καλούμενον Οττοροχοῤδας, 
τ ι ΄ ΤΥ ΝΣ Γ ε«-ῷ ππ 

80 οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας . « - «.055 λς 
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ἘΣΣΙ Ὁ ΕΗ ΠΡ ΘΟΥ ἜΤ λϑ. 
δ. 8. Διαῤῥέουσι δὲ δύο μάλιστα ποταμοὶ τὸ πολὺ 

τῆς “Σηρυκῆς, Ὁ 18 Οἰχάρδης, οὗ ἢ μὲν πρὸς τοῖς 4υ- 

ξακίοις πηγὴ ἐκτέϑειται, ἡ δὲ πρὸς τοῖς “Τσμιραίοις 
ὄρεσιν ἔΕ μοίρας. ἜΡῊΝ δ ΠΡΎΣ Ὁ . ροὺ μξἯ Ζ 

ἢ δὲ ὡς ἐπὶ τὰ Καάσια θρη ἐχτροπὴ οξ μϑ Φ 
ἢ δὲ ἐν τούτοις πηγή -....«.«.. ὁ εφξας μὲὸ δ᾽ 

καὶ ὁ καλούμενος Βαύτισος ποταμὸς, οὗ καὶ αὐτοῦ ἢ 
μὲν πρὸς τοῖς Κασίοις θρεσι πῆ "γῆ 

ἐπέχϑι μοίρας « «αὐ νννννννννννθξι, μγ 

ῃ δὲ πρὸς τῷ Ὁττοροχόῤῥᾳ μοίρας ρος 19 
ἢ δὲ πρὸς τὰ Τμωδὰ ἐχτροπή . - - - ρξη 19 
ἢ δὲ ἐν τούτοις πηγή. ἐ τ Α  τριο τς 1ζ. 

δ. 4. Τὰ μὲν οὖν ἀρχτικώτατα 
τῆς Σηρικῆς κατανέμονται ἔϑνη ἀνϑρωπο- 

φάγων, 
ὑφ ους Ἄγνιβοι ἔϑνος 
ὑπέρχεινται τῶν ὁμωνύμων ὀρῶν, 
μεταξὺ δὲ τούτων καὶ τῶν «4ὐξα- 

κίων Σίζυγες ἔϑνος, 
ΦἸὙΒΟῚ αι - 

νῷ ους Δαμναι; 

εἶτα 
ἴ 7 

μέχρι τοῦ Οἰχάρδου ποταμοῦ, Πιαλαι(ὴ Πιαδδαιὶ) 
καὶ ὑπ αὐτὸν ὁμώνυμοι Οἰχάρδαι. 

δ. ὅ. Πάλιν δὲ ἀνατολικώτεροι 
τ - 9 -ΟὉᾧὗ 

μὲν τῶν Αννίβων Γαριναῖοι 
ες 

Ἐπ έΡΓέΕέΕορΨὁοΨσἔἘΠοΠ[ὁΠΠΕΠΠἐυ Δ 
βαναῖοι; 

Ἔχ. 4 δὲ “4 ε 2) Π ΄ 

ὑπὸ δὲ τουτους ἡ «σμιραΐα χωρα 
ὑπὲρ τὰ ὁμώνυμα ὃρη; 

ῬΤΟΙ,. ΟΈΟΘ6Β. 1. Ι 

10 

15 

20 
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ὑπὸ δὲ ταῦτα μέχρι τῶν Κασίων Ἰσσηδόνες 
μέγα ἔϑνος,; 
καὶ ἀνατολικώτεροι αὐτῶν Θρόανοι; 

εἶτα ὑπὸ μὲν τούτους οἱ 1ϑάγουροι; 
5. ἀπὸ ἀνατολῶν τοῦ ὁμωνύμου 

ὅρους, ὑπὸ τοὺς ἸΙσσηδόνας ᾿Ασπακᾶραι; 

καὶ ἔτι ὑπὸ τούτους Βᾶται, 

καὶ μεσημβοινώτατοι παρὰ τὰ 
᾿ἬἩμωδὰ καὶ Σηρικὰ ὅρη ττοροπόῤῥαι. 

τὸ δ. 6. Πόλεις δὲ ὁ ᾿Ἠ βόξονται τῆς Σηρικῆς αἵδε" 
Δάμνα ἀπξα ἰλσλσας κεο βδν κυσϑες ονς γα γ΄ 

Πίαλα (ἢ Ἔ ἢ: ΔΕ ΔΝΕ ἐν τηνι οἕ μ᾽ γο΄ 
ἘΣ ΠΕ ΚΡ Ὁ 00 μη 

ἷ Οϑου ες. :Ἰ ΧΟι ον δ ρα κοι π, ροῦ γο΄ μξ γ0" 

16 δ. 7. Ισσηδὼν Σηρική ...« «νον οἕβ μ8 
᾿Ασπακάρα (ἢ Δσπακαία) .. «οβ΄ Φ μα γο΄ 

( 4φρωσαχὴ () ροσακλα)..... ρἔξ γο΄ μβ 
ἹΖαλιανα ". ἐν ὐθῶθος δ ἰδλρλῖ ρἕβ ΖΦ μα 

ἘἼ Πρ αγ σγοεν πος ΠΩΣ ππνε ἐν ὴς οὗ) ὁ 12 
Ερ νοΥΘο ρον τα ς ς πολ ροα γ΄ 19 γο 

ΡΞ ροῦ 2.9). ὦ 

Ουοσαν. .Π Π οἕβ δ ὦ 

Οττοροκοθϑδν. . αὐθοδλυνειεῖς ἘΠ ρξε 1ξ δ' 
πολ δ, πτδεν εῦς ον ακίθ εν ρἕϑ λξζ 

38 Σήρα μητρύπολις.. « -«-«-- ροξ λη Φιβ. 
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Κεφ. ιξ. 

“οεΐας ϑ σις: 

[[2σίας πίναξ 8΄.] 

Υ ΕΣ “Ἱρεία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων 
ΝΜ αργιαγῇ καὶ μέρει Βακτριαγῆς 1 παρὰ τὰς ἐχτεϑειμέ- ὁ 

νας αὐτῶν μεσημβρινὰς πλευρὰς, ἀπὸ δὲ δύσεως 

Παρϑίᾳ καὶ τῇ Ἐρήμῳ Καρμανίᾳ κατὰ τὰς διωρι- 
σμένας αὐτῶν ἀγνατολικὰς γϑαμμὰς, ἀπὸ δὲ μεσημ- 
βοί ἰας “4φαγγιανῇ κατὰ γραμμὴν, ἤπις ἀρξαμένη ἀπὸ 
τοῦ εἰρημένου πρὸς τῇ Καρμανίᾳ πέρατος καὶ κυρτῶ- 1 
ϑεῖσα πρὸς ἄρκτους ἐπιστρέφει διὰ τοὺ Βαγώου ὄρους 
πρὸς ἀνατολὰς ἔχρι πέρατος, οὗ ἢ 
ϑέσις ἐ ἐπέχει μοίρας εὐ τσεσενν εν θια λὃ 
ἢ δὲ τῆς κυρτότητος τοῦ ὁρους ϑέσις 

ΕΙΣ ῃ ἘΞ Ἴ ἐπε ΤΣ ΣΝΟΘ ΟΝ ΈΜΘΨ ΕΝ ΤΣ Ὁ ,ΟΕΣΣ ᾿ 15 
ΞΊΣ ΝῚ τ ΡΥ ἘΞ, - 7 ι 
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Παροπανγισαδαις κατὰ τὴν ἐπι- 

΄, ΝΞ τ 
ξευγνύουσαν τὰ ἐχκτεϑειμένα πέρατα διὰ τῶν δυτικῶν 

μερῶν τοῦ Π' αροπανγίσου, θέσις χα- 

τὰ τρία σημεῖα νότιον .. .. -- --- ρια ὙΞ, 
βόρειον ...... ἘΚ Ε ες πὸ Ρλν οσρομς ιρια ΖΦ 195 50 

3 τ στ᾿ 

χαὶ τὸ αγνατολικώτατον ὙΠΡεν τ ΤΣ ρι ὅσο ἢ 

δ... Διαῤῥεῖ δὲ τὴν χώραν ἀξιόλ ἰογος ποταμὸς 

καλούμενος “Τρείας, οὗ αἵ μὲν ἐν τῷ Π' αροπανίσῳ πη- 
γαὶ ἐπέχουσι μοίρας. κα κε κεν κε κθια ΠΕΣ 
αἱ δὲ πρὸς τοῖς Σαρίφοις μοίρας «ν 00] λὴ γ 
τὸ δὲ κατὰ τὴν ὑπ αὐτοὺς γενομένην λίμνην μέρος; ἢ 
καὶ αὐτὴ καλεῖται “Αρεία, ἐπέχει δὲ 

τ ῶι 

ἘΦ 
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ΠΟ ΤΣ ἀρ ντλ νος ρη γο΄ λςξ. 
8. 8. Κατέχουσι δὲ τῆς “Δρείας 

τὰ μὲν ἀρχτικὰ μέρη Νισαῖοι, 
καὶ ᾿Πσταυηγοὶ ἢ 4- 

5 σταβηνοί, 
τὰ δὲ παρὰ τὴν Παρϑίαν καὶ 
τὴν Ἔρημον Καρμανίαν Μασδωρανοὶ ἢ 

ΜΜαζωρανοί, 

τὰ δὲ παρὰ τὴν 4ραγγιανὴν Κασειρῶται, 
το τὰ δὲ παρὰ τοὺς Παροπανισάδας Πἄάραυτοι 

ᾧφ οὕς Ὀβαρεῖς, 

τὰ δὲ μεταξὺ ΖΔφαχάμαι, 
ὑφ οὐς Αἰτύμανδροι, 

εἶτα Βόργοι; 

16 ὑφ οὖς ἢ Σκορπιοφόρος 
χώρα. 

δ. 4. Πόλεις δὲ εἶσιν ἐν τῇ “Δρείᾳ καὶ κῶμαι αἵδε: 
Ζ ΟΡ ΕΥΗ ΡΤ ΈΨΕΣ ΠΈΡΑ ΔῈ ἢ: ον λῇ δ΄ 
ΠΟ θα υδὺ να δ τα εν ον ον, ἰςς 08 γο΄ λὴ γ᾽ 

20 ΤΙ ΠΤ Δ ΤΥ ΤΕΥ ΤΣ ΜΕΥ ὙΑΥΟΣ οϑ λη ἐδ 
Αὐγαρα ποτυακὸ τεγῶν, ἀρτυτος θ λη 

ἜΣ Ε ΟΣ, ἈΝ νιν νον το ῆ ς 07 γο΄ λη 
το τ ἀν δ σα τε: 08.γΓ΄ }λη «ο΄ 
που δ δενο χε τοῖν εν ρος ϑκό ες ξιϑο τ λα τῶν 

25 Ῥαύχαρα Ὑὐδιγς ἀχκεμἐλόα το, ἐν οϑὺ ιν λῃ ςἢ 
δια αὐ λυ ομοεψει οι οὐ: ἀγα σοι οβ λξ 

μβρωδιξανδ τς οτος το ἐξῆν Θυδνεζοιιλζιγώ 
ΒΔ αδίδ αι  ϑυοὶ ΔΔ. Σ ΤΙΣ τὰς αὐ οὖ. -λξ χὰ. 
δυαξσενοῦ τον θβον οὐϑαχέροεις 08 ὦ ξ 

80 ἡρυνα... ΑΝ γ΄ Θέ έν δξ 
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ἀοουο τ υδὺν ἀπ 9. ὙΑΥ Ὁ θι λζ 

ἐχ στοίσχη τς ΤΩΣ Ὁ τὉΣ 97 ις γ' 
Ἀν νο να ΜΕΝ ΡΉΗΣ ΣΈ ΚΟ Ὁ ρὃ 25 Ὁ 

δ. 6. Ὄρϑίανα ἢ απο τς ΟΥΝ δὼ ρΕ δ ΚΣ γ΄ 

Ἐν δ ἀν 2 Ὁ ΛΩΝ ΓΕΝΜΟΥ 

πἤυτσυδα 95 ἀειξιιοες ΠΡ τ γο΄ ἃς 

“ἀρτικαῦδναν. .. «Ὁ τον τε νος 09.} ἃς τ' 

᾿Αλεξάνδρεια ἐν “Ἱρείοις. .... οι ιλς 

Βαβαρσάνα ἢ ἢ Καβαρσάνα . «07, γ λὲγ 
“κυ πουτξύν ον τιν πο ἢ ὁ ΛΕ Σ 

δ: ἀρείυσευνές ἡ δ Ὲ τ ΩΣ ρ8 λὲ 

ΠΑ ΕΟ τῆν" ἜΑ αν ᾧ ἀνα ὃς ἀΘΒπ ο γ᾽ λὲ γ 

ΣΙ ΤΕΙ Οὐδ. τ τ τ ΧΟ ΦῪ πὲ κα ρὴ γο΄ λὲ ΖΦ 
ρει τες τ ἈΠ αἱ οϑ γ λὲ 
ΜΟΥ ΤΟ Ἐ 0 Ὶ τ πος θια λδ γ' 
Παφακανάκη κὰν ὐέκδο αν ἐμ ἀπστηε ρε ἔ λὃ γ' 
Σάριγα ΠΥ Π ΉΠκν ὦ - θς γ0 λὸ γο΄" 

"9: ΤΣ 4 πὶ {τ ὑτὼςς ρια λ γ' 

Με τιον τεῦ δι Ὁ αν ΤΟΣ οὗ Ζζ λ.γ γο΄ 

Τρ η}1Ὁ λΘΑΗ ἌΡ ΡΟ ΤΕ ἘΣ ος λγ 
Ἐ τεσ ΡΥ ΥΝ τἶΝ: ρ08 λγ 

αν . δόσιν ἀν συν ος οβ. 2}. ὃ 

Κεφ. τη. 

Παροπανισαδῶν ϑέσις. 

[25ὲας πίναξ 9’. 

δι πτοΣ 1 αροπαγισάδαι. περιορίξονται ἀπὸ μὲν 
δύσεως “Αρείᾳ παρὰ τὴν εἰρημένην πλευρὰν, ἀπὸ δὲ 

1ο 

15 



ὧι 

10 

μ»- οι 

τ ῶι 

80 

184 1.18. ΨΙ. ΟΑΡ, 18. ("ν.194.68.8.) 
2 ω»Σ) ᾿ ἢ »- - Φσ τ 
αρκτῶν τῷ ἐχτεϑειμένῳ μέρει τῆς Βακτριανῆς, ἀπὸ 

3 ἴ Ξ) »ἧ, 39 τ - ῳ 

δὲ ἀνατολῶν Ινδικῆς μέρει τῇ ἀπὸ τῶν πηγῶν τοῦ 
21 τ 9 

'Ὥξου ποταμοῦ διὰ τῶν ΚΚαυκασίων ὁρῶν ἐκβαλλομένῃ 

μεσημβρινῇ γραμμῇ μέχρι πέρατος, 
οὗ ἢ ϑέσις ἐπέχει μοίρας... . «.«. οι Φ λϑ 

ἀπὸ δὲ μεσή μβροίας “ἀφραχωσίᾳ κατὰ τὴν ἐπιξουγνύ- 
ουσαν τὰ ἐκτεϑειμένα πέρατα γραμμὴν διὰ τῶν Παρ- 
συητῶν Ορῶν. 

δ. 2. ᾿Ἐμβάλλουσι δὲ εἰς τὴν χώραν ̓ ποταμοὺ ὃ 18 
Δαργαμάνης ὃ ἐπὶ τῆς “Βακτριανῆς, οὗ ἢ ϑέσις τῶν 
πηγῶν εἴρηται; καὶ ὁ πρὸς τῷ Κὠώᾳ συμβάλλων, οὐ αἵ 
πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας. ..«.ο νον Οἱ8 λὃ 2. 

δ. ὃ. Κατέχουσι δὲ τῆς χώρας 

τὰ μὲν ἀρκτικὰ Βωλῖται, 

τὰ δὲ χΣ ᾿Αριστόφυλοι, 
καὶ ὑτὲ αὐτοὺς Πάαρσιοι; 
τὰ δὲ μεσὴμ βρινὰ Παρσυῆται, 
τὰ δὲ ἀνατολικὰ ᾿Ιμβαῦται. 
δ. 4. Πόλεις δέ εἰσιν ἐν τοῖς Παροπανισάδαις καὶ 

κῶμαι αἵδε: 

ὙΠ ΣῊΝ Δ δ να τ ριηή Φ λη ἐδ 
Βαρζαῦρα. Ἐν τε ἐν πα ΚΥΝῚ ἦν ριὃ γι Δ 

πα πον τυ τ. ἡ ΖΦ ἍΤ 

ὙΠ Ποτέ ριῆ λὲ τ" 
(τισίν τις ἐκ ἀπ οιὴ γο΄ λξ δ 

ἸΝΙΟΥ ΟΣ δ ΠΝ ὁ ΠΣ 
ΕΣ) ϑεα πολ οοα ψ ἀτοκο οις λς 
Τάζακα ἢ Γαύζακα ....... ὕ Φ ἢ ὃ: 

δ. (τε γουλιβίς ΘΕῈ Ἰρις λὲ 
ὙΠ ΜΣ δ Ὁ δ 6 50 ποὺ: τ τς πριγουΐὲ λε 
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απρχ νον ενἐὐκϑλ την δϑβνίασι νος ριῆ λδ΄ 
δ οθογονσ π.11} ριη Φ λὲ γ' 

Κάρουρα ἢ καὶ Ὁρτόσπανγα. - θιῆ λ8 
Ἀν ΡῈ ΔΝ ΟΕ ΜΆ ΤῸν ριδ γχ }.) γο΄ 
το κα τ τ απν δ τιδυ τς; θις' γο΄ λ}. γο΄ 5 

ΕΠ ον κα πα ας υτεο. ὁ ννν τος ριη δ λγ)γ Ζ. 

Κεφ. ιϑ΄. 

Δροραγγιανῆς ϑέσις. 

[24σἰὲας πίναξ 9:.] 

δ 1. Ἣ 4φαγγιανὴ περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσδως το 
καὶ ἄρκτων “Αρείᾳ κατὰ τὴν ἐκτεϑειμένην διὰ τοῦ 
Βαγώου ὄρους γραμμὴν, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν ᾿“ἄραχω- 
σίᾳ κατὰ μεσημβρινὴν τὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τοῖς “Τρείοις 
καὶ Παροπανισάδαις πέρατος ἐκβαλλομένην μεσημ- 
βοινὴν γραμμὴν μέχρι πέρατος, οὗ ἢ 15 
ελεσ ς ἐπέχει ποέθοξ τ. νον ΤῊΣ ρια ΖΦ χη 
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας μέρει Γεδρωσίας κατὰ τὴν ἐπι- 

ξευγνύουσαν τὰ ἐχτεϑειμένα πέρατα διὰ τῶν Βαιτίων 

ὀρέων γραμμήν. 
δ διαῤῥεῖ δὲ τὴν. χώραν ποταμὸς. ἀπὸ τοῦ 90 

“Αφάβιος ὀιτρεπόμενος, οὗ αἵ πηγαὶ 

ἘΠΕ ΧΟΤΟΣ οι πρΨοιψιὁΨπ“Ὅιιι,....-:-- οϑ λῇ Ζ': 

δ. 8. Καὶ χατέχουσι τὰ μὲν 
πρὸς τῇ Αρείᾳ Δαράνδαι, 
τὰ δὲ πρὸς τῇ ̓ ἀραχωσίᾳ Βάκτριοι, 25 
ἢ δὲ μεταξὺ χώρα καλεῖται Τατακηγῇή. 
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δ. 4. Πόλεις δὲ καὶ κῶμαι φέρονται τῆς 4ραγγιατῆς 
αἵδε 

ΠΟΘ τ χσιίοοι τὶ τ τον ρι λβ γ΄ 
Ῥουδσα, ΤΑ και ρυ τς τ να ὁδῶν σλὺ᾽ “ 

5 ΠΟ ΧΕΙ τὴ τ τ ὦ τοῦ οϑ λὰ ΖΦ 
οὐ νθοσονν .- πιο οὐ ως ο, γ᾽ λα γ: 

δ. 9 ΟΡ το δονν τρν τὰ ΟἾΔΑ οὐδ ἢ ᾿οὶ 

ΞΕ ΟΦ ΑΘΟΣ ες ος γ κῷ δ΄ 

ἈΠ ΑΕΉ λπ στὰς ρη κϑ' γο΄ 
ΠΝ ΡΩΝ ΚΟ ΟΣ. Στ ΡΩΝ οι λ 

Ῥιγις τρε εν Κρ Κττ ον μο Ὁ Δ μ Στ ὐῥετας ρια χϑ 70 

«Ἱριασπη .. .« «τ ὐννν κι κεν Οὴ γ0 κὴ γο΄ 

Αρανα.. το ΥΜΑΝΕ, ρια κη δ΄ 

Κερ. κ΄. 

18 ᾿Πραχωσίας ϑέσις. 

[2οἱας πίναξ 9’.] 

δ: Ἴ -Ἰραχωσία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως 

4φαγγιανῇ, ἀπὸ δὲ ἄρκτων Παροπανισάδαις κατὰ 

τὰς ἐχτεϑειμένας αὐτῶν πλευρὰς, ἀπὸ δὲ ἀγατολῶν 

20 ᾿Ινδικῆς μέρει κατὰ μεσή Ἱμβοινὴν γραμμὴν τὴν ἐιβαλ- 
λομένην ἀπὸ τοῦ πρὸς τοὶς Παροπαγισάδαις ὁρίου 
μέχρι πέρατος, οὗ ἢ ϑέσις ἐπέχει 
ΟΣ ΘΑΝ 1.1 Δ. τα τος τ τις ἘΠ ΡΥΣ ς οιϑ χ᾽ 
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ λοιπῷ μέρει τῆς Γεδρωσίας 

ὅπ (Ὁ) κατὰ τὴν ἐπιξευγνύουσαν τὰ ἐχτεϑειμένα πέρατα 
γραμμὴν διὰ τοῦ Βαιτίου ὅρους. 

δ. 2. Ἐμβαάλλει δὲ εἷς τὴν χώραν ποταμὸς ἀπὸ τοῦ 
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νδοὺ ἐμτρεπόμενος, οὗ αἵ πηγαὶ 
ἐπέχουσι μοΐρας τον Δ Ομ θ νην, οιδ λβ « 
Ἶ δὲ ἐχτροπὴ ἘΠῚ πο ΠΡ ΤΣ ρκα ΖΦ. κξ ὦ 

3 - « 

τὸ δὲ κατὰ τὴν γινομένην ὑπ αὐτοῦ λίμνην, ἥτις κα- 
ΓῸ 3 ΄ ᾽ὔ 

λεῖται ἄραχωτος κρηνὴ; μέρος ἐπέχει οι 

πο τ δός σϑ ριξ κή γο-. 
δ. 8. Καλοῦνται δὲ οἱ μὲν τὰ 

ἀρκτικὰ τῆς χώρας κατέχοντες Παρσυῆται; 
οἵ δ᾽ ὑπὶ αὐτοὺς Σύ δροι; 

μεϑ'᾽ οὖς ῬΡωπλοῦται; 1ο 
καὺ “Ἑωρῖται. 
δ. ἅ, Πόλεις δὲ καὶ κῶμαι φέρονται τῆς ««ραχωσίας 

αἵδε: 
Ὄζολα (ἢ “Αξολα) -««.οοον ριδ δ λδ δ΄ 
ἐΡο τ λ οί είχολίνος, Ός ΑΝ ΛΘ ριη δ΄ λβ ς΄ 15 

ἘΠ λιν: οιγ λᾶ 7 
Αλεξανδρεια ΤΥ ΤΉ Ρ Θ Τ Ὑνὶ ριὃ λα γ᾽ 

αν ον. 38. νὰ ἐν λΚΑΡΘΑΧῸΝΣ οιξ λα 4 

ΤΉ ΕΥ ΡΥΤΣ ἡλο δΝ ριῆ λα γ᾽ 
ΣΙ ΟΡ ταν, Ὁ ΘΕΟΣ, ΜΕ Ὲ ; οιγ δ 1 50 

ἐν ὺΠέ ἘΣ ουΣ Ξὸ 
ἷ. ὅ. ᾿Αράχωτος ΑΙ ΡΡτ τ τ π ἐν τ τις ριῆ λ γ 

ἀἠεεύπημ να. ᾿ς νῶν ἐς ΝΑ οιβ γ᾽ κϑ γ' 
που πη λθ ώοδος μρῖετ τες ρις γ κϑ γ' 
ἡϊρλιανψή πο. νι ον Το ϑυυη κϑ' γ «5 
“αμμονο "".- ὐθὰ τῶν μου ον οι χῇ γ΄. 



1838 Π1Β. ΝΙ. ΟΑΡ. 2321. 

Κεφ. κα΄. 

Γεδρωσίας ϑέσις. 

[Γ2σίας πίναξ 9΄.} 

δ. 1. Ἣ ΓΤεδρωσία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως 
8 Καρμανίᾳ κατὰ τὴν ἐχτεϑειμένην μέχρι ϑαλάσσης με- 
σημβρινὴν γθαμμὴν, ἀπὸ δὲ ἄρκτων 4φαγγιανῇ καὶ 
-“Ἰραχωσίᾳ παρὰ τὰς διωρισμένας αὐτῶν μεσημβρινὰς 
γραμμὰς, ἀπὸ δὲ ἃ ἄγνατ ολῶν Ινδικῆς μέρει παρὰ τὸν 
νδὸν ποταμὸν κατὰ τὴν ἐκβαλλομένην 7θαμμὴν ἀπὸ 

10 τοῦ πρὸς τῇ “ἀφαχωσίᾳ ὁρίου μέχοι τοῦ ἐπὶ ϑαλάσ- 
σης πέρατος, Ὁ ἐπέχει μοίρας ἘΠ Ὁ γον 09 " 
ἀπὸ δὲ μ8 σημβ 0 ας μέρει τοῦ Ινδικοὺῦ πελάγους; οὗ 
ἥ περιγραφὴ ἔχει, οὕτως" 

δ. 2). μετὰ τὸ πρὸς τῇ “Καρμανίᾳ πέρας 

18 Αράβιος ποταμοῦ ἐχβολαί.. . 08 κ΄ δ 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοὺ ..... οι χζ ΖΦ 
ἢ ἐκτροπῆὴ τοῦ εἰς τὴν 4ραγγι- 

αγὴν ἐμβάλλοντος. .... ἘΠῚ ρ υκη τατον 
“Ῥαγίραυα πόλις. .«.«.«.ο ρος κ 

920 Γυναικῶν λιμήν ...«««ὐνος οὗ " ὃ 
ΤΟΝ ΩΣ ΡΣ ρῆη 5 
Ὡι ύο ε ο αΑ ἐδ οι 5 ρηὐγ πὉ δ 
μεϑ' ἣν τὸ εἰρημένον ἐπὶ ϑα- 

λασση πέρσεν πε Ὁ «09 5. 

25. δ. ὃ. Διατείνει δὲ διὰ μέσης τῆς Γεδρωσίας 0 ὄρη. 
καλούμενα Ἄρβιτα, ὧν τὰ πέρατα 

ἐπε γευνμοῖοος τις οὐ  γνν ς οΣ ῳβ 



( ρ.196,ε4.8.) ΘΕ ΏΒΟΝΙΑ. 

Ν 
τῶρρ ΟΞ Ξ 

ἀφ᾽ ὧν εἰς τὸν Ἴνδον ἐμβαλλουσί τινες ποταμοὶ, ὧν 

τοῦ ἑνὸς ἢ πηγή ΟΣ ἘΟΈ Το τς ς 
ΕΣ - 2 

(Ὁ ὁμοίως δὲ καὶ ἀπὸ τῶν Βαιτίων διαῤῥέοντες τὴν 
Γεδρωσίαν. 

δ. 4. Τὰ μὲν οὖν ἐπὶ ϑαλάσ- 

σῇ τῆς χώρας κατέχουσιν 

λεῦται 

χουσι 

8. 6. 

οι 

ρια 
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»ς ὦ 

χε ὦ 

᾿Αρβιτῶν κῶμαι, 
τὰ δὲ παρὰ τὴν Καρμανίαν Παρσίδαι 
(ἡ ΠΠαρσίραι), 

τὰ δὲ παρὰ τὴν «ἀραχωσίαν Μουσαρφναΐῖοι; 
ἢ δὲ μέση τῆς χώρας πᾶσα κα- 

Παρὰ δηνή; 

καὶ ὑπ αὐτὴν Παρισιηνή; 
μεϑ' ἣν τὰ πρὸς τῷ Ινδῷ κατέ- 

Ῥα μναυ 

ὃ 5: Πόλεις δὲ καὶ κῶμαι τῆς Γεδρωσίας καταλέγογ- 

ται αἵδε" 
ζοῦν! τ απ ϑ ΔΥΣ ἐς ἐξ 8 οι κξ 
ΤΟ ως δος ον ἘΝ τς οι κζ 
του αὐνδι: δὲ τς ἀπ αννοῦτο ρι8 κξ Ζ 
ἹΚΟΤε βό ατ Στὰ οὐδ: ΘΟΕ τρυονα ριῆ κξ ΖΦ 
Σωξέστρα ἡ Σώκστρα...... θιη Φ κ8 ἐδ 
Το ΣΟ ΧΕ Ὁ ς οι8 ἧς 
παρσὶς μητρόπολις «-. - οἱ. 06. τ χ ἢ 
Ὄμιζα Ἐπ ελδῦι ἐξ ὐλν μννς ἢ Ν οι χ Ζ 

“ἴρβις πολ εις ἐξ έν τα ρΕ κβ Ζ 

ἸΝῆσοι δὲ παράχεινται τῇ Γεδρωσίᾳ 
ποτα απ τ ΣΟ ΑΡΝΩΝ ρθε τῆ 
πο δα»ἢ ΕἸ να ἐρσυδαιοι θξ  Φ τς. 

5 

1το 



(ἢ 5 1917. 68. ΒΕτιῖ.) 

() Κλαυδίου Πτολεμαίου 
ἊΝ 

Τεωγραφικῆς Ὑφηγήσεως 

Βυβλίον ζ΄. 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ἑβδόμῳ" 

5 Ἔχκϑεσις τῶν ἐσχάτων μερῶν τῆς Μεγάλης “Ασίας κατὰ 
τὰς ὑποχειμένας ἐπαρχίας ἢ σατραπείας. 

δ. 1. [πίναξ δέκατος] 

α΄. Ινδικῆς τῆς ἐντὸς Γάγγου ποταμοῦ" 

δ. 2. [Πίναξ ἑνδέκατος] 
10 β΄. “᾿Ινδικῆς τῆς ἐκτὸς Γάγγου ποταμοῦ" 

γ΄. Σινῶν" 
δ. 8. [Πίναξ δωδέκατος] 

δ΄. Ταπροβάνης νήσου καὶ τῶν περὺ αὐτήν" 
δ. 4. ε΄. “ΚὙπογραφὴ κεφαλαιώδης τοῦ τῆς οἰκου- 

16. μένης πίνακος" 

ς΄. Κρικωτῆς σφαΐρας μετὰ τῆς οἰκουμένης κατα- 

γθαφή᾽ 
ζ΄. Ὑπογραφὴ τοῦ ἐκπετάσματος. 

[8.. ὅ. Τίνονται ἐπαρχίαι ὃ, πίνακες γ.} 
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Κεφ. α΄. 

Τῆς ἐντὸς Γάγγου ᾿Ινδικῆς ϑέσις. 

[Ζ4σίας πίναξ ν΄. 

δ. 1. ἩΙ ἐντὸς Γάγγου ποταμοῦ Ινδικὴ περιορίζεται 
ἀπὸ μὲν δύσεως Παροπανισάδαις καὶ «ἀραχωσίᾳ καὶ 
Τεδρωσίᾳ παρὰ τὰς ἐχτεϑειμένας αὐτῶν αἀνατολικὰς 

πλευρὰς, ἀπὸ δὲ ἄρκτων Ἰμάῳ ὄρει παρὰ τοὺς ὑπερ- 
κειμένους αὐτοῦ Σογδιαίους καὶ Σἄκας" ἀπὸ δὲ ἀνα- 

τολῶν τῷ Γάγγῃ ποταμῷ, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας καὶ 

ἔτι δύ κῶς μέρει, τοῦ νδικοῦ πελάγους; ου ἢ παρα- 

λία ἕχει περιγραφὴν τοιαύτην" 
δ. 2. Συραστρην ἧς ἕν κόλπῳ; καλ ἰουμένῳ. Κανϑι, 

γαύσταϑμον θθμῶ8 5 λ τι; πο ποῦν, Δ 
τὸ δυσμικώτατον τοῦ Ινδοὺῦ ποταμοῦ 

στόμα, ὁ καλεῖται Σαάγαπα . .. « « «0, γ ,ω9.. 27 

τὸ ἐφεξῆς αὐτοῦ τοῦ Ινδοῦ, ὁ χκα- 

λεῖται Σίνϑων παρα ἐ νοσε, νας εν τρε, 7γο 9... ὅγ 
τὸ τρίτον, ο καλεῖται Χρυσοῦν εὐ ννθα γ΄ ιϑ ὦ) 

τὸ τέταρτον, ἡ ὃ καλεῖται Χάριφρον θια γο΄ εϑ' ἔγ 
τὸ πέμτιτον; ὁ καλεῖται Σάπαρα. .. οιβ Ψο τ Φν 

τὸ ἕχτον, ὃ καλεῖται Σαβαλάεσσα Θιγ χν ὃ, 
τὸ ἕβδομον, ὃ καλεῖται 4 Ὁ ενρι7 ὁ (ζ ὃ 

δ. 8. Βαρδάξημα πόλις ἐλ πνεας Ορι7 γο' ιϑ' γο΄ 
Συράστρα μη Ὁ ἀρ Δ ϑτ υδηνς ον φιδ νῷ ὦ 

ΜΙονόγλωσσον ἐμπόριον ... «οἱὃ ς΄ «ἡ γο΄. 
ὃ ἢ. “Δαρικῆς, 

Μωφίδος ποταμοῦ ἐχβολαί. .. οι "ἢ 7 

ῶι 

10 

15 

20 



10 

30 
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8. 6. 

118. ΝΠ. ΘΑΡ. 1. (ρι198.68.8.) 

Πακιδάρη κώμη. «.«««ννος ριγ 
Νὴ λε ἀκοῦν πον νι θρν ρια 

᾿ ἐν κόλπῳ Βαρυγ αζηνῷ 
Καμαάνγη ᾿ ΟΣ ΣΝ ΕΝ ΕΣ τον πον τος οιβ 

Ἰγαμάδου ποταμοῦ ἐκβολαί... οιβ 
ΠΝ ουσιο δἰπῖο ΠΟ οἱβ Ζ 

Πουλτοῦλι  ππΦππππτὸ οι Φ 

“Φριακῆς Σ᾿ αδινῶν 
Σρυ σϑτες -πλγανσλ τὰ ταϑηδνς ὅταν οιβ Ὃ 

Γοάριος ποταμοῦ ἐκβολαί... . οιβ δ΄ 
θεν, ρῦεὶ ὈΣΣΩΕΝΛΣ, τον πδονο τόνον: ἰῷ ὦ 
Βήνδα ποταμοῦ ἐκβολαί ....οἱ ΖΦ 
Σίμυλλα ἐμπόριον καὶ ἄκρα. . οἱ 
ΡΥ ΜΡ ΝΡ ρια δ 
ἌέρψέΕοέΨψψσἔΠΠ[ΕουοιοἝὭε. ρια 

ανδρὼν Πειρατῶν 
Πονδυγαραύπες λυ οσῶο τς ριγ 
θυ νεδι δεν. τρις ον οατετνννς ΟΙ7 γο΄ 
Χερσόνησος πους τ Ῥϑς, ΕἸΣΙΝ οιὃ γ 

ΠΝ ΌΜΩΣ ΟΣ ΣῈ 5 ΟΣ οιδ γ' 
Ἱγαναγούνα ποταμοῦ ἐκμβολαί ριδ Ζ 
ἸΥίτρα ἐμπόριον... « «ον νος ριδ ὦ 

“Διμυρικῆς 
ἥπηιδιο᾿ πόλιος ᾿ς θοσνσ τὰ ρις 
Βοιμγορα.- το δ ΤΟ ΝΒ ρις ἐδ 
(.) ΟὙ Υ1 75 5 πα ὁ βου ρις γο΄ 

Μουιζιρὶς ἐμπόριον... . «- --- οιξ 

ἱΨευδοστόμου ποταμοῦ ἐκβολαί οιζ γ΄ 
ἸποδοπέρουθηΣ. τόποι. οιξ γο΄ 
Δ Πόσους ριῆ 

οι 

οι  , ὅροι ὥϑοι οι ὅτι ϑ - δ ο. 

», Ἢ (ς- 



8. 9. 

8.10. 

Ἡδορβεούσου Ὁ τε τ οὐ ἀδλορυ εις ριη γο’ τὸ γ' 
ΕΗ Δ τ ριϑ ΖΦ ιὃ ΖΦ 
Βάριος ποταμοῦ ἐχβολαΐ. .. «ρκ ιδ γ΄ 

, ᾿Αϊῶν 
ΠΛ υ ΟΝ τ το ΟΕ ΕΝ ᾿ς κ 7 τὸ 7 
᾿Ελαγκὼν (η Ἐλαγχωρ) ἕμπο- 

Ὁ ΦΨΙ, τ ΠΕ ῊΝ ἘΠΕΝΣ 0Ά γο΄ ιὃ 
Κοττιάρα μητρόπολις... ..... οχα ιὃ 
ἘΣ ΕΛ τς δ τας ἘΡῈ τὸς τλον δ. οχα γ΄ ιὃ δ 
Ἱομαρία ἄκρον καὶ πόλις .. «ρκα ἔδιγ Ζ: 

Κ ρίαν : 

ἐν κόλπῳ Κολχικῷ, ἐν ᾧ κολύμβησις πινικοῦ, 
ΣΟ ΟΕ ν πριν οχθ ιδ Ζ 

. Κόλχοι ΕΠ} ἐφιρὐκαυε πη εν ΟἾ, ν ἴδ 
Σωλῆνος ποταμοῦ ἐχβολαί. .. οκὃ ἰδ γο᾽ 

Πανδίονος χώρας, 8.11. 
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ἕν κόλπῳ ργαλυιῷ, 

-“Κῶρυ ἄκρον τὸ καὶ ὲ Καλλιγικόν ΘΧ8 γο΄ γ7γ 

“ργείρου πόλις αὐ φρπιξο λοι βονε 0χ8 ὃ ιὸὃ Φ 

Σαλοὺρ ἐμπόριον τς ΞΟ ΖΕῈ γ  “: 

Βατὼν 

Τίκαμα μητρόπολις... ..«- ρας ἐς’ 
ὍΑΣ π ΕΒ ΤΣ ΘΟ ΜῸ ρχξ ις ς΄ 

Κούρουλα ΠΕΟΛΙΘΙΣΣ ἡ Ἐν Ν᾿ ΣΡ ΒΑ ρχῆ ἰς" 

. τῆς ἰδίως καλουμένης Παραλίας; 

Τωρίγγων 
Χαβήρου ποταμοῦ ἐκβολαί.. .οκϑ ι δ 
“Χαβηρὶς ἐμπόριον... «- «-- οχὴ ὦ (8 γο᾽ 

Σαβούρας ἐμπόριον . .. -... ολ τὸ ὥ- 

10 

15 

28 



1674 

10 

15 ὃ. 16. 

20 

118. ΨΠ. ΟΑΡ. 1. (δ ρι199.64.8.} 

᾿ρουάρνων 
Πωδούχη ἐμπόριον... «««ο. ο δ ὁ ἐδ 
ἹΜελαγγὴ ἐμπόριον... «ον. δλδ ΟΡ 7 
Τύνα ποταμοῦ ἐκβολαΐ...... ρλα γο΄ ιβ ἐδ 
κοι οὐ  ΚΜΕΔΣ κα ἀευταα,, δον οὐβγ ιβ ς᾽ 
Μανάρφα (ἢ Μοᾶαναλιάρφα) 

Ἐπ στε τος Ἐς τς ΟΝ ολγ ς΄ τβ' 

ΜῈΟαισωλίας 

Μαισώλου ποταμοῦ ἐχβολαέ ρλὸ ια γο΄ 
Κονταχόσσυλα ἐμπόριον... .«ολδ ΖΦ τὰ γοί 
ἼΣΑ ΤΕ ΝΣ τ ν ἐρδῦντς 018 κα Ζ 
᾿Δλλοσσύγνη ἐμπόριον... ... 0λὲ γο΄ τὰ γ' 
καὶ τὸ ἀφετήριον τῶν εἷς τὴν 

Χρυσὴν ἐμπλεόντων ... «. ρὶς γ΄ τα. 

Ἔν Ταγγητικῷ κόλπῳ 
Παλούρα (ἢ Πακούρα) πόλις ρλξ γο΄ τα γ᾽ 
ἽΝ αν ΟἾ Ὁ Ὀτ κα τὰ το θνς ΟΝ οὶς γ' κβ 
πατιπαρθμα τ δι. ον Β οἰς γ΄ τιβ γο 
ΣΤ ΑΝ Ὁ: οἷς ΖΦ ῳὰ ὁ 
Μανάδα ποταμοῦ ἐχβολαί.... ολξ ἐὃ 
ὑτοτευθα τ λε  τ Ο ΑΨΗ ολξ δ΄ ιὃ γο΄ 
Σιππάρα ᾿ς ΟΣ τ τ ττν" Δὸν .ολξ γο ι8 ὦ 

Τύνδιος ποταμοῦ ἐχβολαί .. .«ολὴ Ζ ις" 
δ ν  νν Ἡ. ΚΌΡΙΕ ολϑ ἀξ το 

Μηινάγαρα Ὁ τὸ τ εν ἀνοικ ΟΣ ἽἘΣ δ 
Δωσάρωνος ποταμοῦ ἐκβολαί ρμὰ εξ γο΄ 
Κὠχαλά προ βαρ λον ΚΕ ΟΉΤΑ ομθ τη 
᾿Αδάμαντος ποταμοῖ! ἐκβολαί ομβ γο΄ 
Κώσαμβα ἡ Κώσαβα...... Ομ Ζ ἴῃ ὃ. 
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δ. 18. τοῦ Γάγγου ποταμοῦ τὸ δυσμικώτατον; ὃ 
καλεῖται Κάμβυσον στόμα ..... ερμὸ Ζ (ἡ δ΄ 
Πόλουρα πόλις - ἘΠΕ ἀπ εν ΜῊΣ Ἀ 9 ἘΝ τ τα ρμ8 (ἢ Ζ 

τὸ δεύτερον, στόμα, 0 καλεῖται Μέγα ρμ8 γο΄ 4 «ΖΦ 

τὸ τρίτον; ὃ καλεῖται Καμβήριχον ρομς ζ “ἢ 70 
Τ Ἰλόγραμμον. τ ε ἐγγοτεζειύτι: ερμξ γ , δ] 
τὸ τέταρτον, ὃ καλεῖται «ευδόστομον ομξ γο ιῆ Ζ 

τὸ πέμπτον, ὃ καλεῖται “ντιβολή. ἐρμὴ Ζ δ΄- 
δ. 19. ὍὌρη δὲ ὀνομάζεται ἕν τῷ “καλουμένῳ τμή- 

ματι τῆς Ἰνδικῆς τά τε .πόχοπα, ἃ καλεῖται “Ποιναὶ 
Θεῶν, ὧν τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας . ρις 7 
ΕΣ ον ππδις περί τεν κα: ἐγέοις φχδ ᾿: χε: 

δ. 20. καὶ ὃ Σαρδώνυξ ὅρος, ἕν ᾧ ὃ ὁμώνυμος 
λίϑος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχε: μοίρας οιξ κα᾿ 

δ. 21. καὶ τὸ Οὐΐνδιον ὁ ὅρος; οὗ 

τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας. . «-«..- ρκξ χξ 
πος οὐ μεν ὀρλοῖς ὑδρο ας οολΒ κζ' 

δ. 22. καὶ το Βηττιγω, οὐ τὰ πέ- 

ὌΙῦΚ ΕΠΈΧΕΙ, μοί σδ᾽ το τς ἀντ. τῶν ὡς ΟἿ κα 
ἘΝ  τσας ἐὐϑος τινος, ἐπεῖδον ολ " 

δ. 28. καὶ τὸ «“δείσαϑρον, οὗ τὸ 
μέσον ἐπέχει τς ἐμ πες ὌΞΟΣ «918 Σ 

ὃ. ΣΝ. καὶ τὸ Οὐξεντον, οὗ τὰ 

πέρατα ἐπέχει μοίρας . «-«««ος Ἴ: ρς χκβ 

ἘΥΕ ολέτον τατος τ τῇ τὸς ολάγα τορι μοφονίθις, ον Ομ. κὃ 
δ. 25. χαὶ τα Ορούδια ορὴη; ὧν 

τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας... «««ο- ρλη [ἢ 
ον σὐριρρυνόίνς τς ΣΝ ον ἜΝ ̓ 017 ις. 

ε - -» ι ᾿ ΄ 
δ. 20. Ἢ δὲ τάξις τῶν εἰς τὸν Ινδον δεόντων πο- 

᾿ τὸ ΒῚ κ --7 ͵ 2 « ; 

ταμὼν ἀπὸ τοῦ μάου ὁρους οὐτῶς ἔχει" 
ῬΤΟΙ,. ΘΕΟΘ6Β. 11. κ 

10 

] ὧι } 

329 
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Κώα ποταμοῦ πηγαΐ ο ἀΠἘὉ ΟΚ 

Σουάστου ποταμοῦ τ ἀπ Ο Ω αἱ ροχβ 

τοῦ Ινδοὺῦ ποταμοῦ πηγαί... ΟΧ8 
Βιδάσπου ποταμοῦ πηγαί... .... οχξ 

ων (᾿ Σανδαβὰλ ποταμοῦ πηγ αἱ Στ 
ἄδριος ἢ “Ῥουάδιος ποταμοῦ πηγαΐ ροἢ 
Βιβάσιος ποταμοῦ πηγαΐ .....«- 9λὰ 

8.:27. Ζαράδρου ποταμοῦ πη αἱ ολβ 

συμβολὴ Κώα καὶ Ινδοῦ... «.«οος ρκὃ 
συμβολὴ Κώα καὶ Σουάστου . ... «οκβ 
συμβολὴ Ζαράδρου καὶ Ἰνδοῦ .... «ρχδ 
συμβολὴ Ζαράδρου καὶ Βιδάσπου ρχξ 
συμβολὴ Ζαράδρου καὶ Βιβάσιος . . ρλὰ 
συμβολὴ Βιδάσπου καὶ Αδριος .. «ρκς 
συμβολὴ Βιδάσπου καὶ Σανδαβάλ ρχς 

δ. 28. ἐχτροπὴ ἀπὸ τοῦ Ινδοὺ 
ποταμοῦ εἰς τὸ Ουΐνδιον ὅρος .. «.Ο.7 

1 Θ 

1 ὧι 

ἢ πηγὴ τῆς ἐκτροπῆς ἐὐτ σὺ ἀπ᾿ χ λον ρλς 

ἐμτροπὴ τοῦ Ινδοῦ εἰς τὴν ραχω- 
50 σεν Ὑλπδδδο; ὐρῖν, τε ολοτοις ἀν ποτ τἶρης οχα 

ἐχτροττὴ τοῦ Κώα εἰς τοὺς Παρο- 
τέρα σ λον ἘΠ τ πο τὸ ὙΜῊΝ ρκα 

ἢ πηγὴ τῆς ἐκτροπῆς .. «το. τος ρ0ι8 
Ε ι - 9 - 13] 21 χα 

ἐχτροπὴ τοῦ Ινδοῦ εἰς τα ἄρβιτα ὁρὴ οιξ 
᾽ ι ωὩ, 3 ωὩ τ τ 

ἐχτροπὴ τοῦ ἴνδοὺ εἰς τοὺς Παρο- 
πον σδαδ, προ. ἈΣῚ Ν χπδιν. ρχὃ 
) Π - 3 - » ι ΄ 

ἐχτροπὴ τοῦ ἴνδοῦ εἰς τὸ Σάγαπα 
“ 

σΣομ λας τον δι δκ ἐς σε ΘΙ 
3 ι [ ; « 39 τ τὰ 

ἄπο δὲ τοῦ Σαγαπα εἷς τὸν ἴνδον ρια 
« Εν, εὐπῚ - ι - 

80 ἐχτροπὴ τοῦ Ινδοὺυ εἰς τὸ Χρυσουν 

τῷ οι 

(ἾΡ. 200. ε4. Β.) 

γο΄ λβ, γο: 
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στόμα ««-«««τννννν εν τιν νννν ἐριβ ΖΦ χβ 
ἐκτροπὴ τοῦ Ινδοὺ εἰς τὸ Χαρίφου 
στόμα Ἐκο ον ἐπε ν κατ ος ΣῈ 

ἀπὸ δὲ τοῦ “Χαρίφου ἐπὶ τὸ Σάπαρα οι 

ἐντροπὴ τοῦ αὐτοῦ “Χαρίφου ποτα- 

μου εἰς τὸ Σαβαλάεσσα στόμα. ἘΠ 

ἐκτροπὴ ἀπὸ τοῦ Χαρίφου ποταμοῦ 

εἰς τὸ «“ωνίβαρε στόμα... ........««ο77΄. καὶ γο΄. 

Θιγ 
ι8 

τῷ 

ΖΦ χα «ὃ 

- τ - ’ὔ " - «ε 

δ. 29. Τῶν δὲ τῷ Γαγγη συνημμένων παταμῶν ἦ 
ε « 32» 

τάξις ουτῶς ἔχξι" 
» - 

Διαμουνὰα ποταμοῦ πηγαί... 
ΕΣ - - ’ 

αὐτοῦ τοῦ Γάγγου αἵ πηγαί 
[4 -- ᾿ [ 

Σαράβου ποταμοῦ πηγαΐ .. 

ον... 

συμβολὴ Διαμούνα καὶ Γάγγου ... 
συμβολὴ Σαράβου καὶ Γάγγου ... 

ΙΕ 

ὅς 
ἃς 
λὃ 

ΖΦ .18. 2 
ἂν 39} ἅ - ΄ ι 3,ν. 

. 30. ἐχτροπὴ ἀπὸ τοῦ Ταγγου ἐπὶ τὸ Ουΐϊνδιον 7 
37 Ὁ ΄ -Ὡ Ἂκ 

ορος του Σωα ποταμοῦ ἐχβολή.... 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ...... 

᾿ τ ΄-- ἐ « 3.» 

ἕχτροπή τοῦ Γαγγοῦυ ἐπὶ τὸ Ουξεν- 
᾿ 37 
πο’ πο’... ὕ- 

αἵ πηγ αἱ τῆς ἐπροπῆς. - 

ἐχτροπὴ ἀπὸ τοῦ ΤῊ οὐ 

Καάμβυσον στόμα. ὉΠ ΟΣ τα ΔΙΣ 
9 τ 3 ι - 4 

ἐχτροπὴ ἀπὸ τοῦ Ταγγου 

ἱϑευδόστομον ἘΡΤΟ ΟΑΓ ΕΝ 
ἐκτροπὴ ἀπὸ τοῦ Γάγγου 

“Αντιβολὴ στόμα... ΕΘΝ λιν 
ἐχτροπὴ ἀπὸ τοῦ Καμβύσου 
μοῦ εἰς τὸ Μέγα στόμα ... 

υρλεςυσουκ αν 
κε ρλίοτοῦς χη 

ἜΤ ας ομβ κῆ 
ἐστι Ἐξ ἈΥ 

δίς τὸ 

προ μΦΌΣν ΕἸΠΕ 
εἰς τὸ 

ἜΤΙ ΕΣ οις Ζκ 

εἰς τὸ 

-ςος- ἐρᾷς Ζ χα 

ποτα- 

ἀρθν ρῖθ " 

10 



10 

15 

τῷ ῶΐϊι 

Λλ1Λ18 ΠΕ. ΨΠ. ΟΑΡ. 1. (Ἶ Ρ.201. εἀ. Β.) 

ἐχτροπὴ ἀπὸ τοῦ Μεγάλου στόμα- 
τος εἰς τὸ ἱΚαμβήριχον στόμα -...ομὲ ΖΦ ιῷ Φ. 

δ. 81. Καὶ τῶν ἄλλων δὲ ποτα- 
μῶν αἱ ϑέσεις ἔχουσιν οὕτως" 
Ἰγαμάδου ποταμοῦ αἵ πηγαὶ ἀπὸ 
τοῦ Ουϊνδίου ὅρους. ρβες υρλνήοδα ἐρητοῖταις ρχἕ κς ΖΦ 

(Ὃ ἡ κατὰ Σηριπάλα τοῦ ποταμοῦ 
ΕΑ ΔΗ 7. οις Φ κχβ 
καϑὸ συμβάλλει τῷ Ιωφίδι ποταμῷ ριξ η Ζ: 

δ. 82. Ἰγαναγούνα ποταμοῦ πη- 
ΡΤ τ - Ξε ΔΩ 37 ΕΞ ΘΗ 

γαὶ ἀπὸ του Ουϊνδίου ὁρους ..... ολβ “ς ΖΦ 
" ᾿ 2» ἘΔ. 7 Χ 

καϑο σχίζεται εἰς τε τον Τόαριν καὶ 
τὸν ΕΒ  ράνε. ΕΝ ΔΟΥΝΣ Σλο κεν ον ΠΟ Ὁ ις" 

’ - 

ὺ 89. ἱψευδοστόμου τ σπη- 
7: ἀπὸ τοῦ Βηττιγὼ ὕρους. «Ὁ ΟἿ χα 

ἐπιστροφὴ τοῦ ποταμοῦ ........- Ὁ ΣΤ τΞ ὦ" 
δ. 84. Βάριος ποταμοῦ πη αἱ ἐν 

Ὁ τ 2 -- - 

ΤΠ) ΤΠ λη τἰε )πΟΟ ΘΕ Σ τς «τς τ τ οἷν 8 πε ᾧΦ 

Σώωληνος ποταμοῦ πηγαὶ ἕν τῷ Βητ- 
13 - ΕΞ 

σιγῶ ρει τς ἘΣ τ οὐνκοστο οὐ τοῦ ἃ “ΖΦ β 

ἐπιστροφὴ τοῦ ποταμοῦ ....-.- «- - «οπὃ (ἢ) 
δ. 85. Χαβήρου ποταμοῦ πη αἱ 

ἐν τῷ Αδεισάϑρῳ ὁρει .... «-«««ο1β χβ' 

δ. 806. Τύνα ποταμοῦ πηγαὶ ἐν . ΟΕ] 
τοῖς Ορουδίοις (ἡ “Φρουέδοις) ὄρεσιν οἢ7 ζ' 

᾿ς δ. 87. Μαισώλου ποταμοῦ πηγαὶ 
2 -Ὁ 3 -Ὃο 21 -- 

ἔν τοῖς αὐτοῖς ορεσιν ... ..- -- ἀπ  οοὐδόςι υὑξγεϑέ 
’ - 

δ. 38. ανδα ποταμοῦ πη) αἱ ἕν 
-Ο. ΕῚ ουὃ δ -πτ , ΞΞ 

τοις αὐτοῖς Ορεσίν «-..- .-««-.» τ οἷς ὦ ο (εἰ τῶ; 

ἢ. 39. Τούνδιος ποταμοῦ πη αἱ 
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ἐν τῷ Οὐξέντῳ ὄρει... ..ν νον ον οἷς καβ Ζ' 
ὡς 40. “ὡσάρωνος ποταμοῦ πη- 

Τὸ ἐν τῷ αὐτῶν ὄρει.....«- οτος τς τρὶς χὃ-’ 

δ. Δ1. ᾿ἀδάμαντος ποταμοῦ πη- 
πΠΠΠΠΠπΠΠ τ  ο} κὃ. 5 

δ. 42. Ἢ δὲ τῶν ἐν τούτῳ τῷ τμήματι χωρῶν χαὶ 
τῶν ἐν αὐτῷ πόλεων ἢ κωμῶν τάξις ἐ ἔχει τὸν τρόπον 
τοῦτον" ὑπὸ μὲν γὰρ τὰς τοῦ 
Κῶα «πηγὰς ἵδρυνται αμβάται, 
καὶ ῇ ὀρεινὴ αὐτῶν ἀνατείνει μέχρι τῆς τῶν ΚΚωμηδῶν, τὸ 
ὑπὸ δὲ τὰς τοῦ Σουάστου ἢ Σουαστηγή; 
ὑπὸ δὲ τὰς τοῦ Ἰνδοῦ Δαράδραι, 

καὶ ῆ ὀρεινὴ αὐτῶν ὑπέρχειται" 
ὑπὸ δὲ τὰς τοῦ ΤΕ πεν καὶ τοῦ 
Σανδαβὰλ καὶ τοῦ ὑ Αδριος πηγὸ ἃς ἡ Κα σπξεερ ἡ α; 15 
ὑπὸ δὲ τὰς Βιβάσιος καὶ τοῦ Ζαφάδρου καὶ τοῦ “4ια- 
μοῦνα χαὶ τοῦ Γάγγου ἢ Κυλινδρινή; 
καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς Δαμβάτας καὶ 
τὴν Σουαστηγὴν ἢ Γωρυαῖΐα, 
καὶ πόλεις αἵδε 20 

δ. 42. Καίσανα -««οννν ον νυν να λὃ γ' 
αρβοράνα...« «νον νιν νον ΘΚ δ΄ ἢγ γο 
Τώρυα... «Ὁ ν τον νιν νειν εν θαβ λὃ “ὃ 
Ἰγάγαφα ἢ καὶ Διονυσόπολις «οκα “δ ἢ λγ 
Ἄδιστοκίας, σον σὰ κῖτας ες Ἐρ ΣΕ Ἀβλ δ 7. 26 

Ιδ. Δ, μεταξὺ δὲ τοῦ Σουάστου καὶ τοῦ Ἰνδοῦ Γαν- 
δάραι καὶ πόλεις αἵδε" 

ΠΣ ΟΣ σαν προς τς 

νι πο ο Πυτω 
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δ. 45. μεταξὺ δὲ τοῦ Ινδοῦ καὶ τοῦ Βιδάσπου πρὸς μὲν 
τῷ Ινδῷ ἢ Αρσα χώρα καὶ πόλεις αἵδε" 
Θ ου δα τορος “εν νρχδ γο΄ 17 γ᾽ 
ΕΛ το ΔΎ παν ΘΟ ντ τον 0.8 λβ ὃ. 

δ. 46. περὶ δὲ τὸν Βιδάσπην ἢ ΠΙανδοούων χώρα; ἐν ἡ 
πόλεις αἵδε" 
τ ϑΣ ατλ ο ναλαε, σοι πόμα τς τὰ ΟΡ ΦΖ δ ὃ 

᾿Σάγαλα ἡ καὶ Εὐυϑυμηδία... «ρας γ 1β 
Ου ἘΣ τι τὴ  πὴ- ρκ8 ΖΦ 1 γ᾽ 
Ὁ ΠΤ ΩΤ Τὰ ἀαλοιθν δο φόνον οὐ μ δ... ὅρ ρκὃ δ΄ 1}. 

δ. 47. Τὰ δὲ ἐντεῦϑεν πρὸς ἀνατολὰς κατέχουσι μέχρι 
τοῦ Ουϊνδίου ὄρους Κασπειραῖοι» 

καὶ ἐν αὐτοῖς πόλεις αἵδε: 

δ᾿ ΒΕ ΛΟ) ΠέρρτΤΎΡ ΤΣ ρου Φ Δὸὃ Ζ 
ΓΕἸστο συ σον ΡΝ τ τ τ Υ ες ρλα δ΄ λὃ δ΄ 

ΒΉ ΠΤΟ ν ΠΡῸΣ ρχῆ 1γ γ 
ΡΤ ΡΟ ΤΡ ΡΠ ολ ἦγ. ὦ 
τε του ηλν ἐ ΕΗ Ρ τὰ τὰ τ μαϑας, ο. λβ 4γ 
ΤΠ Δ Δ βεα νεν δ, βανλνένθις ἀν ρ 3. ρκηὴ δ' 1βγ 
Ὅπερ, τ ΤΣ ρχθς Ἃ0: 

δος ἀρ ον» ἀρ κα πο ρ τος. ρχζ λα δ΄ 
πδσιτανα δι ες ΠΕΣ ρβὴ ΖΦ λα δ 
“Π αιδαλον Ἐπ τὸν ΣΎ πος ρχῆ ΧΦ 
᾿Ἰρθύνη πθον ἘΣ ἔν Ἰκατν 
Ῥϑαθαρδλθες ΟΝ ΘΟ πΥρας τ ρχξ δ ἢ 
9 11} τ λυ δ να ον ας δος ρχ8 Φ χϑ 
Χο μα γθοο τον. ἐο ος ἧξ ρχῆ κ᾽ γ᾽" 

δ. ὅ0. ἡόδουρα ἡ τῶν Θεῶν ..... 0.8 Ἐς ΖΦ 
ἐμ αν πα μίροι ον ΡΣ ρᾶς γο΄ χζ ΖΦ 

᾿Πράρασα μητρύπολις........ ΘΟ. κς 
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Κογνάνδαυα ΕΣ 
(, 9 

δ. 51. τούτων δὲ ξτι ἀνατολι- 
ὔ 5 

κωτεροί εἰσιν 
τ ;ὔ; « 

παὶ μετὰ τούτους περὶ τον 

Τάγγιν ἀρκτιπώτεροι μὲν Δαιτῖχαι, 

ἐν οἷς πόλεις αἵδε. 

Ύ Σ  ΥΤ ΩΝ το δ ΠΝ ΤᾺ Ολγ Φ 1δὃ γο 
ἬΛΙΟΣ αο δον τὶς κου δ βοτὰ τ τις 018 λὃ 
Ῥ)οπγκαίσσαρα -- εἰς -ς 91β γο 7 γ 

καὶ ἀπὸ ἀνατολῶν τοῦποταμοῦ 
ἱπηχοξ δε ς ἘΕ Θ ας τς τὰ δὲ ρλξ λδ δ΄ 

Ὄρξα ἀὐβατι κτν, ὁοὐδς τ᾽ τς δ τλ θεν: ρὶς 1γ γ᾽ 
δ. 52. ὑπὸ δὲ τούτους ᾿Ανῖχαι, ἕν οἷς πόλεις αἵδε 

ὙΠ νὸς ΣΈ ΤΑ ρλὃ λβ γο 
ἘΣ ΠΥ 018 λβ 4 
καὶ ἀπὸ ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ 
Τοάνα νεκενο τὸ πα ταθο οἷς: 2 Χ)}}} 

δ. ὅ8. ὑπὸ δὲ τούτου ἡ Πρασιακῆὴ; ἐν ἢ πόλεις αἵδε" 
Σαμβαλάκα ἘΠ Υ τρις ας Ψ στ ὺς οἱβ δ΄ Δα 42γ 
ΤΟ ΒΕ ΤΕ ἘΝῚ ρὶς λα ΖΦ 
ἜΝ ΠΡ 018 1 γο΄ 
χά δε ε τὸ ε  π του οἱξ 7 

ΣΟ ΠΣ ἘΠ τ ρλϑ λ γ' 

καὶ ἀπὸ ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ 
Δνινάχα Ἔ ἀρ κογιολνοδρ τίει: οἱξ γΚ δα ἔς 
Κοάγκα ἀπε πεν πα δι υδ, ἀύν τις ολη γ .1α 2’: 

δ. δ4. ὑπὸ δὲ ταύτην ἡ Σαυαραβάτις, ἐν ἢ πόλεις 
αἵδε" 
Ἐμπηλάϑρὰ ΤΡ ΑΟΣ ΝΥ ΤῊΣ ἘῸΝ οἢ ᾿ 
ἸΝαδουβανδάγαρ ......-««-- ρλη γο΄ κϑ 

ρπδὸ τυνος 

ε Υ͂ 

οὐ Γυμνοσοφισταίι; 

ὧι 

10 

ι ῴι 

30 
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δ. δὅ5. Πάλιν ἢ μὲν παρὰ τὸ" λοιπὸν μέρος τοῦ [ν- 

χϑ 
χϑ. 

ΓΝ - - - - 39 

δοὺ πᾶσα καλεῖται κοινῶς μὲν Ινδοσκυϑία, 
5 ταύτης δὲ ἡ μὲν παρὰ τὸν διαμε- 
φισμὸν τῶν στομάτων Παταληνή; 
καὶ ἡ ὑπερκειμένη αὐτῆς" ᾿Αβιρία, 

« 9 Ὁ 

ἢ δὲ περὶ τὰ στόματα τοῦ Ινδοῦ 
΄ 

καὶ ἢ περὶ τὸν ΚΚάνϑι κόλπον Συραστρηνγῆή" 
ἘΣ Ε Ἰ53} ͵ 

τὸ Καὶ πόλεις τῆς Ινδοσχυϑίας αἵδε: 
ι Ὑ γ4' - - Ὑῃ{, 

ἀπὸ μὲν δύσεως τοῦ ποταμοῦ ἀποϑεν" 

διϑθυ ἡρρυσστο ἐν τ ρον οχα ἔ 
Φαϑα δον ἌΝΕΣ οκα δ΄ 
ἘΠΟ Τ Σ ΣΥΣΡ, τον ΤΡ ΡΥ: οκβ γ᾽ 

τι ΣΝ ΠΡΟΣ ΣΕ σαΣ ΘΕΟΣ ΡΒ ρκθ δ΄ 

ΓΑ ΣΕΦῊΝ ὑπ πδα ν ον ρκα δ΄ 

δ. 57. καὶ παρ᾽ αὐτὸν τὸν ποταμόν 

ἩΠμΠολημίδ κι οονοῖ χερός τς λελοὸς ρχὃ 
Πεντάγραμμα 5.5 0 5 50 Ὁ 0Ὁ Ξ ρκὃ 

20 εὐ α Ομ τυΣ. το ναίεις ἐν ΟἈΚ 
ὙΠΟ ΣΝΩΣ ἄδνπ χε οιορου νος ΣΕΥ: ρχα γ 

-Αριστοβάϑρα ἀρ δος ἐπ οογ δ ϑ τὴν Ο" 
Σου δ λενολδχνινλδας οιϑ δ΄ 

δ. 58. Παρδαβάϑρα ἐς τς κα ορ τε νν οιξ 
οὅ ΤΠ σχΟΝ ὐνδθονς ον πσυον τὰς ΚΟΠῈ ρις ἔ 

Πασιπήθοι πὸ ς 50 ριὸ ὦ 

Σουσρίανα εν ὐνιώβ ΝῊ ἘΠΕῚ: οιβ 

ἸΠοΠ ΠΛ ν ρια 

ἡοὴλ αλν ΣΝ ον ἀϑακ ο Ὁ ρει ἢ 
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2 ω ᾿ ὺνν ΚΕ ΤΟΥ - - ᾿ 

δ. 59. ἐν νήσοις δὲ ταῖς ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ γινομέναις 

δ. 60. 

δ. 61. 

πόλεις αἵδε" 

ἡ ΠΝ ΟΡΑ ΜΕ ΟΡ ΎΣ Σ Ὁ οιβ Ζγ χα 

ΡΥ ΒΟ ΘΕΙΟΝΝ τ λςεῶν, κὸν ἐδονζοννοδις οι) δ κχβς 
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ ἅποϑεν πόλεις 5 
αἵδε: 

ἘΠ ΡΝ ΛΠ ἘΠ, ρις κὃ 
ΣΟ αὐ αὐτου, ἀντι, ἐλ ον ἀὐυψστο ρις κβ 27 
Εν Ομ δον: ὐπῖν ον το εὐ ϑῖν ριΒ Ζ κχβ γ 

ΕΟ δ σα ος έν χὰ ΕΥ̓ ἢ τ ΘᾺ ριδ δ΄ χβ 10 

Ὀρβαδάρου ἢ Ὀρδαβαρί .θι8 5β 
Θεθφίλα τ ΘΝ ΕΝ τονανονος δ οιὃ δ κα ς΄ 

ὙΠ ΡΠ ας ριδ γο κα ὅ΄. 

71 αρ᾽ αὐτὸν δὲ τὸν ποταμὸν πόλεις αἵδε" 

ΠΣ ΣΟΙ Ἐφ δυο ν  ξεαὶ ἐρεῖν ΑΠοΝ ρχβ ΖΦ χϑ 15 

υυδανοερδο βιτοθνς, θύων τ ρκα δ΄ χη δ 

ΙΝαάγραμμα ΕἸΡΕ ὙΥ ΠῸ ὑκα οΧ χζ 

Τα μέγαρῦ, «ἰἰΞ «αὐ. οιϑ χς γ᾽ 

Ῥϊρα. ἀρ εϑδοι τ ἢ τοῖν διὸ οἷξ ριὴ χε γ΄ 
“ηαρυβόλοξς ἀϑακος δολεα Ὁ ΞΖ "ὃ ΖΦ 90 
ΣυβΟΘΟΣ Ὁ ὅν ον ὁ γοθε ριδ κα γ 

πίτυν ο τ τς αὐττ ππ οι) ἐδκχβ ΖΦ 

ἜΠΟΣ “1: ἘΣ το ροϑς ΝΒ 017 Φ χα Ζ. 
δ. 0). Τῆς δὲ Ινδοσκυϑίας τὰ ἀπὸ ἀνατολῶν, τὰ 

μὲν ἀπὸ ϑαλάσσης κατέχει ἢ “Δαρικὴ χώρα, ἐν ἡ με- 35 
σόγειοι ἀπὸ μὲν δύσεως τοῦ ΙΥαμάδου ποταμοῦ πό- 
λις ἡδε- 

δ. 63. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ 

Βαρύγαζα ἐ ἐμπόριον. 

ἰιθυν αγοθῖν.." «νον ς ἘΦ ΧΊΩΝ ριη δ΄ 

ἐξ γ᾽ 

3β Φ᾽ 538 
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ΣΙ οἰπιαλλυδ το εοο οι οξηοῖς εἶες -ρις ὅ κα τῷ 
Βαμμύγουροξι. τς ϑοςοι οἷς ς ἐδ 
ΣΟ ον δε ἐκ δι ρι8 ὧδ χτὰν 

ΘΝ ἡ ρις γ΄ τϑ ὅγ 
ὈὌζηνὴ βασίλειον Τιαστανοῦ... οιξ χ 
ΠΤ γε νεπιοδ ν αϑος τ ζϑλοὴ, ριδ ς΄ τϑ Ζ 

ΝΟΣ ΤΟ Ὁ ΘΙ Υ ας Φν3., εν ον μι ριδ ἔγ ἴῃ ἄγ 
ΠΣ ΣΕ τ τον ΡΤ οιὃ ἤξ. 

δ. 64. Τὰ δὲ ὑστερ- 
ο 9 

κείμενα καταγέμονται Πουλῖνδαι. Αγριοφάγοιυ; 
ΕΣ Ὁ 

καὶ ὑπὲρ αὐτοὺς ἔτι Χατριαῖοι; 
ΕῚ ἐς: Ξος τ ΄ ὟΝ ΊΘ 2 9 - ω 9 - 
ἕν οἷς ἀπὸ δύσεως καὶ ἀπ ἀνατολῶν τοῦ ἰνδοῦυ πο- 

ταμοῦ πόλεις αἵδε: 

Νιγρανίγραμμα ἐρορνληοῦ ἀνθ ὅς ρκδ κη δ΄ 

ἘΡ  ὑτι  ΠΟ ας Ὁ ΔΝ τυ ὼ οχβ "ζ γ᾽ 
ρυδι σο μον Ὁ Σ δς τ τ ον ΟΧΥ Ἀς Ζγ 
ΡΥ Σ εν οχα “ς ὥ 
ΤΠ ατιστάμα ἘΑΑ ἘΝ χε οὐ σον, οχα ξ 

ἡΠτυ ἀτυστίγαι- -.-, Ὁ εν κεν ο σοί ΟὟ καδ γ΄. 
δ. 65. Πάλιν δὲ μεταξὺ τοῦ τὸ Σαρδώνυχος ὄρους 

καὶ τοῦ Βηττιγὼ κατέχουσι Τάβασοι 
γ τ᾿ 15 τ ἢ -Ὁ 3.. 

ἔϑνος μέγα, (ὅ) τὰ δὲ ὑπὲρ τούτους μέχρι τοῦ Οὐΐν- 
2 - 

᾿ 

δίου ὁρους παρὰ μὲν τὸν Ιγαμά- 
δὴν ἀπ ἀνατολῶν Πραπιῶται, 

5. ἐν οἷς οἵ Ῥάμναι; 
καὶ πόλεις αἵδε: 

Ξογναβονδαν. τρὶς οι δσοτις οὉ δ΄ χγ 
Οζοσβίς δὰ ον οὐ ΖΦ, χα γο΄ 

τ) αν ο,κο κορευονοῆονς τ δα τ πα ρηβ ΖΦ .γ 2 
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8.66. Περὶ δὲ τὸν ἸΤαναγούναν Φυλλῖται 
Ἃ Υ̓ 

καὶ Βηττιγοῖ; 

ἐν οἷς Κανδαλοι 
ι . ι " ΜΠ ἢ ι 

μὲν παρα τοὺς Φυλλίτας καὺ τὸν ποταμον; 
3 ΄ 

Αμβασται ὅ 
᾿ τ τ . ῳ ᾿ 5] 

δὲ παρὰ τοὺς Βηττιγους καὶ τὸ ορος; 

καὶ πόλεις αἴδε: 

8. χαῖρον ὌΝ. τ ε ξεν εν ϑνοῖνος οχϑ' γ' κε 
ΣΙ πίε αν. ὦ ὦ πρτες τον ροκη ἔὅ κὃ Ζ 
Σόαρα ἀπακόνδι ς οκυς δ λλσοδεῦ, κα οκὃ 7 χὃ 10 

Ἵν) δου θη τ  : ΟἈΒ 7 

ΚΣ ΡΤ ΡΝ οχβ ΖΦ «β γ΄. 

δ. 68. Μεταξὺ δὲ τοὺ Βηττιγὼ ὄρους καὶ τοῦ 
Αδεισάϑρου Σῶραι γομάδες, ἐν οἷς πόλεις" 

ΠῚ Τὰ τρις ἀπο ἀρυθ πεδεν ολγ χκἄ ᾿Ξ 

«ἀφρκατοῦ βασίλειον Σῶρα 0 Ὰ κα᾿ 
8. 69. Πάλιν τὰ μὲν ἀπ᾿ ἀνατολῶν τοὺ Οὐϊνδίου 

ὄρους κατέχουσι (Βιολίγγαι ἢ) Βωλίγγαι, ἐν οἷς πόλεις 
αἵδε᾿ 

Σταγάβαζα ἢ Βαστάγαζα... «οἱ κη᾽ 0 
ὦ σὐστοκι δ. -  λτας ΠΕ ΣΕΕΕΝ: οὐξ ΖΦ χη 4. 

8.70. Τὰ δὲ ὑπὸ τούτους οἰκοῦσι Πωρούαροι; 

ἐν οἷς πόλεις αἵδ᾽ 

ΓΒ ΘΟΕ ΡΕ ΓΤ θυ δ δον αν οὐονοξον δὲ τὸ τότ δι ..ρλδ Ζ χξ «ᾧ 

Θολουύβιήω; τα: ἐϑυθτο αἰ δίχτενθοι ρῖς γ΄ κξ 25 
Μαλαίτα πε λον εροο φὰς ΖΦ χ8 γ᾽ 

8. 71. καὶ ὑπ᾽ αὐτοὺς μέχρι τοῦ Οὐξέντου ὄρους 
᾿Αδείσα. ϑροι; ἐν οἷς πόλεις αἵδε" 

{ΠΕ ὔξνεῦει κ8ν ἐννν τι τοι ἐλ οΥΤΑΣ ομ εξ γ᾽ 
ἘΣ τόρ ἐϑάσας νν νιν ὩΣ ρλὴ Φ χε γ΄ 80 
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ἡπαχναιαισιῶ γε 38. ϑοοις ςφαρ εν ΔἸ ῊΣ, 989 οχξ γο' κὃ ἔ 
Σαγηδα μητρόπολις ....... 017) 7 
Βαλαντίπυργον ............ οἷν 7, 5 

δ. 72. τούτων δὲ ἀνατολικώτεροι μέχρι τοῦ Γάγγου 
Μανδόλαι, ἐν οἷς πόλις 

ἀσϑάγουρα αὐ Σνοε ας δ Ἐαβευ δῆς ομβ κε' 
δ. 79. Καὶ πρὸς αὑτῷ τῷ ποταμῷ πόλεις 

ΟΝ βλαοροεξιο- τες δῖα τος ἘΣ μα κϑ 
εὐ χολλ σι'... τ ὕὙὕὉ ομβ χῇ 

Παλιμβόϑρα βασίλειον... .... Ομ7 κξ 
Πα λίτη δα ζϑι. : Ξ ΑΘΟ ΝΑ ρμδ χε ὦ 
Ὁρεοφάντα ΝΣ ΤῊ εν τ τηνι ρμς ἢ κδ ὧν 

δ. 74. ὁμοίως δὲ τὰ μὲν ὑπὸ τὸ Βηττιγὼ ρος χκα- 

τέχουσι Βραχμάναι μάγοι μέχρι τῶν Βατῶν, ἐν οἷς 
5. πόλις ἡδε: 

Βράχμη ἘκΉρς ἀπ εοῦγοςς ὠὐοναωτς ρκῆ ιϑ- 
δ. 75. τὰ δὲ ὑπὸ τὸ ᾿Αδείσαϑρον μέχρι τῶν ἄρου- 

ραίων Βαδιαμαῖοι; ἐν οἷς πόλις 
ΠΟ ΜΕΝ οὐνιτολουξηθε φρο, ρλ (ἢ Ζγ: 

δ.76. τὰ δὲ ὑπὸ τὸ Οὐξεντον Δ ριλοφυλλῖται; ἐν 
οἷς πόλεις 

ΣΙ ΒοιοντΣ ἐφγλμλὸ οὐ εὐ ς ΕΡῸ ο,8 κβγ 
Ὀποτούρα ἀϑυόι ἀπο ΡΟ ΑΗ ἐν ολξ ΖΦ χκα γο΄ 

Ὁ ιδδος ον ει δς ον ἐν ατε θλη δ Ζ. 
δ ὧν ἀνατολικώτεροι μέχρι τοῦ Γαγγου 

Κοκκονάγαι, ἐν οἷς πόλις 

“ῴσοῤφα τα οτ ονένς τδοχῶς οβ΄ Σ. αῇ Ζ: 
δ. 78. Καὶ πρὸς τῷ ποταμῷ δυτικώτεραι 

σφ τ αγο.  πππρψροΨνμεοΨιι- 'ρμς 7 
Τάτ σίρε ΤΕ ΤῊΣ ρμς κα γο΄: 



᾿ 
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δ. 79. ὑπὸ δὲ τοὺς Μαισώλους Σαλακηνοὶ μὲν 
πρὸς τοῖς Ορουδίοις (ἢ ᾿ἀρουραίοις) ὀρεσίν, ἐν οἷς 
πόλεις" 

σἰηναχουδον νει τ ως ομ 7 ὃ, 
ασα ροδέιξιβιοσοςις εἰλρνοεἐϑ ρλη (9. Σ 
ΜΠ ἄγαρις ἘΣ ΠΑΝ τ ολξ Ζ γ᾽ 

δ. 80. πρὸς δὲ τῷ Τάγγῃ ποταμῷ Σαβᾶραι, 
παρ οἷς πλεῖστος ἀδάμας καὶ πόλεις αἵδε: 

Τασύόπιον...... τ ΡΝ ἡ Πν οὐ Φ κβ 

Καρικάρδαμα Ἵν Υ ον ομα χ 

8. 81. Τὴν δὲ περὶ τὰ στόματα τοῦ Γάγγου πᾶ- 
σαν κατέχουσι Γαγγαρῖδαι, ἐν οἷς πόλις ἡδε- 

Γάγγη βασίλειον .. .«..«ο- ῥμειχυτοδθ» δ΄: 
δ. 82. “Λοιπὸν δὲ τῆς μὲν Α΄ ριακῆς εἶσι μεσόγειο: 

πόλεις καὶ κῶμαι, ἀπὸ μὲν δύσεως τοῦ Βήνδα ποτα- 

μοῦ πόλεις αἵδε: 

ΠΛ πα ΟΣ ΟΣ τς κς τοῖοι τὸς σῦν οι. Φ αὶ δ 
ἘΞ θυ ΑΙ Εν οϑιμιος κα ὀλρεδανςς ς ουβλνοεα γρΣ 

σι α αιρ οὐδε ϑαπνοῖν θβ. σφ, δ οι 9.7 
Βαίϑανα, (βασίλειον [Σιρο]- 

“πππολεμαιίοι ).. «τὰ πὰ οιξ ἢ 
Δεύπαλι ἡ Δεόπαλα. -.-..-. οἱδ γο ιζ ἐγ 
ὙΠΟ ΠΟΛ ΤΠ δὸς κοῖς τον το ονονε Ἀν ρι8 δ γ 

μηνόγαρα ἀρ θ δ Ν ἀενν ριδ ις γ΄ 

δ. 83. μεταξὺ δὲ τοῦ τε Βήνδα καὶ τοῦ Ψευδο- 
στόμου 

ΤΥ αγαρουρὶς ( Ἰαγαρουρα- 

Θεδον πρόζιςνς οἰ τς ρς οθυρϑ ΟΆ ψ δ΄ 

Ἄδα Θν νη νονον.υς νον νον κυνΑῥο ρχα Φ χα γο 
“πη αν, ιν μο δύο δαρενιπα τ 

ὧι 
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Τιριπαγγαλίδα - «««ονν οςς οκα δ΄ ἐϑ' γο΄ 
Ἱππόκουρα, βασίλειον Βαλεο- 

ἜΡΙΣ ΤΑΣ ΑΠΕΝΟΣΝ ΠΥ Ὁ πος τ ονϑ' Ζδ τϑ' ς΄ 
ΣΡ βου Θελ πϑ δι δῖ Ὁ ἀεθις μλθίραι: Οὐ φυ δ πεθ: δ΄ 

5 ἘΣΤΙ εν Δ Ο  ν πὐσῖμιν κς ἐκ ἀσες οιϑ' γ ἡ Ζ 
Καλλιχειίεμ: ἰς τ οτς νον ριῆ τη 
ἹΜοδόγουλλα... .. «Ὁ νον ος ουϑ' τη 
ΚΟΥ ΤΟ ρου τ δολνη. ἀτγα ΧΟ ΠΕ οιξ Ζδ ιζ δ΄ 

θυ θυ δ ξξος. δον, τιν νος οις' ις «ὃ. 
ιο ὃ. 84. Τῶν δὲ ἀνδρῶν Πειρατῶν μεσόγειοι πό- 

λεις αἵδε" 

ὐλοχοιθεαίολον δον κνε δι ησορῦοῦς ριδ (8 
ἹΜΠουσοπάλλη μητρόπολις .. .οιδ ΖΦ ἰδ 4δ. 

- 3 τ 

δ. 85. “ιμυρικῆς μεσύγειοι, ἀπὸ μὲν δύσεως τοῦ 
4 ͵ Ἷ 

150 ἱΨευδοστομου, πόλεις αἵδε: 

ἩΝ ΘΟ :)λλι ον τιν ὅς Δ ρος ἐρεῖν οιξ 2δ τ ὅγ 
ὙδΟ ον ἀϑεμδι, χ νας θην ξχοι οὶ: οιξ ι8 
“Τα ΛΟΘΜΣ οἱ Ὁ δὺς ἐἰούορλδρς κα οιξ δ΄ ιὃ γο΄ 

δ. 86. Μεταξὺ δὲ τοῦ Ψευδοστόμου καὶ τοῦ Βά- 
20 ρίος πόλεις αἵδε᾽ 

ἩΤρου γη δος τες εν ς ἐπ Θὰ ρα Ζγ ιϑ' Ζγ 

ΠΙαστάνουρ ἀρῆς ιν πον ἥλν οὗν ρχὰ [ γο΄ 

Κουρελλούρ ταν ει τν μθ ανν ροιϑ' ἢ: “ὦ 

Πουννάτα, ἐν ἧ Βήρυλλος.. ερηια φίδι. Ζ 
25 ὑ λύηε τς ἐδ αλξι ανλρνοις ρι.γ καὶ 

Κάρουρα, βασίλειον Κηροβό- 
ϑρου θαι ΒΕ ουϑ' ἐς γ΄ 

εἰ οδιβούρίξι: ἐ9. οἰονοτενενος τὰς οχα ἐσ γ΄ 
ΠΗ Ἐς ἐρθρς νο ἀνε ψδε ττο τς οιϑ' 8 γ 

80 τ πολ ΟΝ ΠΝ τ ριῆ (Ε γ΄ 



ὅρ.506.ε4.8) ΝΌΤΙΑ ΙΝΤΒᾺ ΘΑΝΟ6. 

ΠΣ Δ ΣΝ ΗΕ ρ.9 Ζ 
Κοῤξοῦθι" τοὐὐεφψονν ἐν βο να ἐς ΘΚ 

δ. 87. ὦ “Τῶν μεσόγειος 
Το ον» πεελον τον νας ως ρκα γ΄ 

δ. 88. Καρέων μεσόγειοι 
ΠΕΡ δηλ, ἀο  ος πνοὰς ΟἿ 
ἘΠ λον ον .. Ὁ παρε με οχα «δ ε- 
ἡππα σε δος τς οκβ ἐξ 
ἨΠΙ ΕΙΥ ΤΒΑΙΟ.... «Δ ον ἐς «ἱὰ ἐξ ΘᾺ 

δ. 89. Κανδιόγων μεσόγϑξιοι 
Τα οὐρι..... το ίονν, αράκδ λᾶς δος ρκὃ Ζδυ 
ὙΔΕΟΙΧ ΘΘΕΣ. ἡ το οντε τ ιοοδε μοι τε Ο,7 7Υγ. 
Ωρ δΙΟΉ Ων, νν ν λον τον βρεον Ξ τὸ ΠΣ 
Τάγγαλα ἡ Ταγα -«««««ος 07 
Μόδουρα, βασίλειον Πανδί- 

ὉΥ̓ΟΡΙΣ  α κον ἀρ Ν ν Πῆς ΔῊΝ ὙΘΕΟΝΣ ΟΧ8 

ΕἸ λον Δὲ ἡ χοπ, Μ Ύ ΝΣ ρχὃ Ζδ ἐ 
δ. 90. Βατῶν μεσύγειοι πόλεις 

ἼΔΟΙΣ ΕΣ ΘΕῈ ΤΑΙ ΥΒΣ ρμξ γο΄ ιἰ 
ΕΝ ΝΣ δες τς δ ἐπ χθλ  τ δ ΟΜ ς ροχς 

ΤΟΝ Αοομ ΩΣ φκῇ 
δ. 91. παραλίας Σωρητῶν πόλεις μεσόγειοι 
ἀν λέ ΔΙ Ο δειν..ς τς τους τις θχ' 

Τενναγόρα ΠΕ ΎΤΕΝΕ ΤὝΤΣΚΡΟΣ ἘΡ ὙΕΝ ολβ 

Βιτούθιν ἐχο οαεἀ Ν .2.. ὄχϑ' 
Ορϑουρα, βασίλειον Σωῶρνα- 

ὙΟΕΞΟΝΕ, δ πονοῦν καὶ ολ 

ἘΞ αϑολ Δα πύλης ΒΜ ΟΣ: ολ γ 
ΤΠ ΘΕ: δ δ ἐλδιςς οος τς ΣΕ ΦΥ ρχϑ 

10 

16 

20 

ἣο- ὺ 

30 
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8. 92. 

710 

8. 98. 

1.9 Φ 
.ῳ» 

Φ μῶν 

δ. 95. ἐ 

20 

118. ΚΠ. ΘΑΡ. 1. 

ΜΝ αγούρ Ἴτ ΥΣ δΊΝ γτ γον τ δ Ὁ ἐγεν ρλ 

ρου ἄρνων 5 πόλεις μεσόγειοι αἵδε" 
Κεραυγή ἀν τον τς ΠΡ ἘΣ ΟΡ Ν ολ7 

Φρούμι λα το νιν τς τὰν τς 4 .ολβ 

Καρίγη μος ρου ἐν ΠΣ ΜΟΑ ΒΕ ΤΡΗ ολβ γο΄ 
ΤΡ  Πν  ΔΕ ἘΝ ΤΣ Ὁ Ὲ ἘΣ Ὸ ἘΝ ρλα ΖΦ 

ΠΕΡ ΟΣ τ ν πεν τς δα ρλα 

παν οὐ ΚΑΤ. τε τὶ ον ον εἰν τὰ οἱβ ΖΦ 
Ποὺ ρλὃ δ΄ 

ἡπθοεον εν, λον ῥα γϑλδὀσλθοας πὰ ολγ 

Μ͵αλαγγα, βασίλειον Βασα- 

ρώγαγος ἘΣ ΤΥ ἘΦΎΛΈ ΕΝ ΤῈ τὶ ολγ 

ΠΟΙ ορρδΠ- ολγ 

Μαισώλων μεσόγειοι πόλεις, 

ἩΚΣΔΊΓΥΤΣΣ τ τοῖς τ ΡΣ ΡΟΣ ρλὴη 
ΡΣ ΤΥ Ὁ ΣΤΤΝ τ Ὁ ρῖς δ΄ 

Κορούγκαλα ἜΕ  ΑΥΣΥ ΛΕ 0λε 

Φάρυτρα ἢ Φάρετρα ...... ολ γο΄ 

Πίτυνδρα μητρόπολις .. «... ολ8 ὦ 

μέρει, ἕν μὲν τῷ Κανϑι χόλπει 

Βαραάκη εὐ τ Δ ΡΥ ΤΡ ΚΑ ΤΉ ἀν τθὸ ὁ ρια 

ἐν δὲ τῇ μέχρι τοῦ ἐπ}. “ὦ ον 
ἡΤιλιζήγυρις () Μιλιζιγηρίς).. 
Ἑπτονησία τς ΣΟ ΕἾ 

Τοια δι δίδιῦ, ἐκ ον οὐ ΣΝ οι). 
ον Δ ππροέρΠέρψ«Ψ«ΦἉΨο«ἕἝῳεἔρ«μ«ονιψ οἱξ 

Τρινησία᾽ δος ἀπ ΕΣ οις γ΄ 
ΕΠ ηρ δι ον ἘΒΕ ΣᾺ ρθη 

ἢ Ἢ 
2: «2. β 

ἤ͵ Ἰγῆσοι δὲ παράκεινται τῷ ἐχκειμένῳ τῆς Ινδικῆς 

(ἢ: [ 

παραλίῳ,. 

ιβ -ῷ 

1 

ια 

ιβ γο΄ 

ιβ 
ιβ 



Ο 5.907.ε4.8.) ΙΝΌΙᾺ ἹΝΤᾺ. ΘΑΝαΟ. 

Ἰψανιχηθῖς, 8 δ οχ. ἈΞ. Ὁ Ὅς ὀχ 
δ. 96. ἐν δὲ τῷ “4ργαρικῷ κόλπῳ, 

Κωσὺ- «...0.-- Κἀν ΚΜ μλ)τς ρες Ζ 

Κεφ. β΄. 

1601 

Ὁ Τῆς ἐκτὸς Γάγγου ᾿Ινδικῆς ϑέσις. 

[24σίας πίναξ να΄ .] 

ΠΝ) ῃ ἐκτὸς Γάγγου Ἰνδικῇ σπεριο ἔζοται ἀπὸ 7, των ἐ 
μὲν δύσεως τῷ Τάγγῃ ποταμῷ, ἀπὸ δὲ ἄρκτων 

τοῖς ἐχτεϑειμένοις μέρεσι τῆς τὸ Σχυϑίας καὶ τῆς 
ωῳ 32 3 ΓΝ αὖ τ ι 

Σηρικῆς, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τοῖς τε Σίναις κατὰ τὴν 
3 τ - ; ὩΣ ὩΣ [ 2 “ 

ἀπὸ τοῦ προς τῇ “Σηρικῇ πέρατος ἐχβαλλομένην με- 
τ τ - 

σημβρινὴν γραμμὴν μέχρι τοῦ καλουμένου Μεγάλου 
7 39 - - ,ὔ 9 τ 

κόλπου; καὶ αὐτῷ τῷ κόλπῳ, απὸ δὲ μεσημβρίας 
- 3 - ’ὔ - ’ 

τῷ τε ἰνδιχῷ πελάγει καὶ μέρει τῆς Πρασώδους ϑα- 
ΤᾺ [4] 35. τ Ὁ 7 ͵ “ λασσης; τις ἀπὸ τῆς Μενουϑιάδος νήσου διατείνει 

ι 7 τ , Ν 3 ’ 

κατὰ παράλληλον γραμμὴν μέχρι τῶν ἀντικειμένων 
τῷ ΝΜ ἐγάλῳ Κόλπῳ. 

ὅπη. Ἢ μὲν οὖν καὶ τούτου τοῦ τμήματος παρά- 

λιος ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον᾿ ἕν τῷ Γαγγητικῷ κόλπῳ 
ι , ͵ Ξ' ’ τ ’ 3 

μετὰ τὸ στόμα τοῦ Γάγγου τὸ καλούμενον «Αντιβόλει. 

Αἰῤῥάδων, 
᾿2 . 

ΠΕ ΠΣ ΟΜ τ ΣΙ ΟΣ ΕΣ ΣΕ .θν 

Καταβήδα ποταμοῦ ἐκβολαί. .ρνα γ΄ 
Βαράκουρα ἐμπόριον ...... ονβ 2 
Τοκοσάννα ποταμοῦ ἐκβολαΐ.. ον 

ΡΎΟΙ,., ΘΈΟΘΒ. 1. Ι, 

[η 
ιζ 
ις 
ιὃ ΖΦ: 

Ε] 

20 

ι ῶι 
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20 
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8. 6. 

Π185.. ΨΠῸ ὙΑΡΣ. 

“Ἀργυρᾶς χώρας, 
Σαμβόα πολ τις πρὸ τς ο.γ͵ὅμ Ἔ 
ΣΙ θυ πόλις, τιν ΣΝ Σ δὐ ἘΣ ον γ τὰ γ 

Σάδου ποταμοῦ ἐκβολαΐ ... .ονγ ΖΦ ιβ 4 
Βηραβόννα ἐμπόριον .. .... Ἡ ΟΝΕ ΤΡ 
Τημάλα ποταμοῦ ἐκβολαΐ .. «ον ΖΦ τ 
χη μαλος στολίδι τς τὰ χὴν ὐϑις οὐ Φ 

τ 32 ΞΖ Δ. 3 ’; [4 

τὸ μετ᾿ αὐτὴν ἀκρωτήριον .. «ονἕ ΑἿΣ 

: Βησυγγειτῶν ἀνϑρωποφάγων ἐν κόλπῳ Σαρα- 
βακῷ, ἐν ᾧ 

Σάβαρα ΑΙ ΡΕΎ ΕΝ τ νον ΖΦ’ ἣνξ 
-Βησύγγα ποταμοῦ ἐχβολαΐ. «οἕβ γ΄ ἡ γιβ 

Βήσυγγα ἐμπόριον οὐ ϑδιν Σιν Νς οἔβ τὸ 

“Ππηροβοπολις ἐς Ἐς πος ρἕβ γ ς 
τὸ μὲξ αὐτὴν ἀκρωτήριον . . «ονϑ' ὃ γο΄. 

Χρυσῆς Χερσονήσου; 

ΞΟ Τάκωλα ἐμπόριον ...«.««- οὗ ὃ 

τὸ μετ αὐτὴν ἀχρωτήριον .. «φνγὴη γο΄ β 
Χρυσοάνα ποταμοῦ ἐχβολαί. «ον ἃ 
Σάβανα ἐμπόριον... .«««.ο- ρξνότου 

: 
υ 

Ἢ 

“᾿ 
φ 

Παλάνδου ποταμοῦ ἐχβολαί. . ρξα νότ. 
Μαλεοῦ κῶλον ἄκρον .....-- ρὲγ νότ. 

᾿4ττάβα ποταμοῦ ἐκβολαΐ .. .ρἕδ γότ. α 

ὑ ΑΝ Ποὺ ἐγ υχϑβο αν ἐκϑς δρξ ας Ατο νά. ρἕδ γ΄ ἰσημερινός 

Τρ ΠΟ ΟΣ ΠΡΟ ΤΙ ΟΧΟΥ ΞΟ 31) 4 β 
Περιμουλικὸς κόλπος... - -. ἡΞ ὦ ὃ ιὃ- 

᾿ Μηστὼῶν χώρας, 
Σαμαράδη ἜΡΓ Ε τ ἢ ρἕγ ὃ “γ 

Παγράσα τς ἄρα ολες ἐν κε κεν. Τὴ: ρξε ὃ Ζγ 
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Σωβάνου ποταμοῦ ἐκβολαί .. οξε γο΄ ὃ 
ἌΓ ΧΙ τ 

πυϑωνοβάστη ἐμπόριον ... «οἷς γ΄ ὃ 
κα ἡ όνε ον. ν ΣΥΝ Δ ὐτοϑν ἂν ϑερξᾷ ὃ 
Ζαβαμηκπολις οὐ ννστυς ..ρξη γο΄ ὃ 

δ... 0} Μεγάλου κόλπου τὸ κατὰ 
τῇ» ἀρχὴν Μέγα ἀκρωτήριον ρξδ Φ ὃ 

Θαγόρα ΜΕ τυ ραλ ον αν ἀπ το τες ρξη ς 

Βαλόγγα μητρόπολις .. ..--. οξξν ὃ 

Θορυῦδ "δε, ΠΟΥ ὩΣ ον στὴ: οὲξ ῇ 
: ποταμοῦ ἐχβολαί.... οἕξ ι 

πε δ 
Κορτάϑα μητρόπολις... ... «ἔξ τ 

δος πολ ΟΡ τον οξϑ ον ΘῈ: 

ἘΠ ΧΘΌΙΘΙ ΩΣ. δ: ον δ ὁ ΣῊ Δ οἕξ Ζ ιὃ 

Δωρίου ποταμοῦ ἐκβολαΐ ... ρξη (8 
ΠΧ Χ ἡ 

᾿Πχονυγοδὰ 55... τ. εξ ἐς 
Σήρου ποταμοῦ ἐκβολαί. .«ροα ΖΦ ιἷ 

ὯΝ ΠΕΣ 

ΣῈ Α(. 8. 6. Τπίουρυϑβ ᾿ αἰξππβ δα 10: 
Ἐοηΐθ5 ἤπινι! .. ΣῈ ΠΟΥ ΟΊ Ὑ 
οπι. πυ τὶ δ γδϑοὶ, τῇ, πττς δὲ οδάπιι. 

Τὰς ὦ Τὸ ΠΡ ΘΕΡΤΟΣ Τιαἴϊπιβ δα 41: 
Βιι Πυτ ὦ  αὺ- νας Ἴπ 9 τς 

ἘΞΕΕ ΤΠΈΘΥΡΙΘΒ Γ,δέ1πιι|5: 
Βυσπ δος ΠΉΨΙΣ,. τς τον πρὸ κι τὸ γεν 10. ΟΣ 

ὙΤ  Ὶ Τπίρυρυδβ Τιδεέϊπιιβ: 
Ἑοπίροβ ἔπιν. . Ἶ 
ΑἸμ5 ἔοῃς. 

109 

δ 

ΣΝ Ὲ κα 

Σὰ δος 

Ἃ 

("61 162: 28, ΤΑ}. σθοϑυ.) 

πο πε  τπδ χο πα ὦ ΣΣ ΊΣ 

2 

1τ0. (ξ δάά. ΓΑ}}».) 32. 
118. (ἐ δ΄4. 4}}".} 30. 

21. 

10 

420 

τὸ ὧι 

Ω ῷ 
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12 ὧν 

30 

1604 1.18. ΥΠ. ΟΑΡ. 2. 

τὸ πρὸς τοὺς Σίνας τοῦ Μεγά- 
λου χόλπου ὅριον. ΕΠ γ΄. 

δ. 8. Ὅρη δὲ ἐν τούτῳ τῷ τμήματι κατογομαζεται 
τό τε Βήπυῤδον, οὗ τὰ πέρατα ἔπέ- 

χει μα αελ ον ἀσξιν τ Ἀπ εγενυς δύος ἀμ δὴ ὃ 
καδς ἀππρλδιεν  νεραν χα τραοῖθ ει ερυδ χς. 

καὶ ὃ Μαίανδρος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέ- 
ΠΛ τ 7 χὸ 

ΧΟ μι ρον κ- ις 
καὶ τὰ Δάμασσα () 4Δόβασσα) ὧν 
τὰ πέρατα ἐπέχει μοίραξς μὲ μὲς ἀοιορξβ, Ἀγ 
πψΨψΨΠσρσἔΠΕΠσσΠσΠσΠΕΠπσυὍσοσἘΠ.- λ7 

καὶ τοῦ Σημανϑινοῦ τὸ δυτιχὸν μέ- 
θος, οὗ τὸ πέρας ἐπέχει μοίρας ΠΣ ἦγ 
ρρρέροἕοἕΨὁΨἔὁἔὁἔοὸἔησνσ Ὡς. 

τας: 

ὃ. 9. “πὸ μὲν οὖν τοῦ «βηπύυῤῥου ἐμβάλλουσιν εἷς 
τὸν Τάγγην ποταμοὶ δύο, ὧν τοῦ μὲν ἃ αρχτικωτέρου αἵ 
πη αἱ ἐπέχουσι μοίρας Πρ 1 

ἢ δὲ πρὸς τὸν Γάγγην ποταμὸν συν- 
ΥΆΨΕ ὀυοδλρ ΤΣ εκ εον ἤθε τὸν ἢ ΠΣ 
τοῦ δὲ μετ᾿ αὑτὸν αἵ μὲν πηγαὶ ἐπέ- ' 
χουσι μοίρας. . - --.- ἐπ ΚΡ κζξ 
ἢ δὲ πρὸς τὸν Γάγγην ποταμὸν συν»- 
ἀπ ἐτονς ἐτ Σὰ 7 0 

δ. 10. ᾿“πὸ δὲ τοῦ Π]αιάνδρου ῥέουσιν οἵ μετὰ τὸν 
Γάγγην μέχρι τοῦ Βησύγγα ποταμοῦ ποταμοὶ, ὃ δὲ 
Σῆρος ποταμὸς ἀπὸ τοῦ Σημανϑινοῦ ὄρους ἀπὰ δύο 
πηγῶν, ὧν ἢ μὲν δυτικωτέρα ...... 00 ἔ Φ..10 
ἢ δὲ εἰ πολι ξέρα Ὁ «ον τμεύνος εθ07 Ψολ 

.« 

συνάπτουσι δὲ περὶ μοίρας .- -.--«« 06 χζ᾿ 
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Ω τὶ τ ’ ι“͵ ’, 

δ. 11. ἀπὸ δὲ τῶν “«μασσων 0 τὸ Δαύνας καὶ ὁ 
“ρίας: (ἐκτείνεται δὲ καὶ μέχοι τοῦ ΠΡ Ο 
4οάνας 7 χαὶ ὃ “ὠρίας ὩΉΣΑΡΗΝ νὰ «ρἕδ ὦ χῇ 

ο ᾽ δὲ 4οάνας,ἃ ἀπὸ μὲν τῶν Δαμάσσων ρξβ εξ Ζ 
ἀπὸ δὲ τοῦ Βηπύῤῥου ὑθθυξ, τὺ: Ὁ. χξἕξ Ζ 

καὶ συνάπτουσιν αἷἱ δύσεις περὶ μοί- 
ΤΟ ΡΟΣ ΒΕ το τὸ ον γ- γ' ιϑ 

ὃ δὲ Σωβάνας ποταμὸς, ὃς δεῖ ἐκ 
τοῦ Ιαιάνδρου ρους εἰς μοίρας. «οὗγ ΖΦ (γ᾽ 

δ. 1). καὶ οἱ τὴν Χρυσὴν Χερσόνησον διαρδέον- 
τες, καὶ αλλή γλοις συμβάλλοντες πρότερον, ἀπὸ τῶν 

ὑπερκειμένων τῆς ς Χερσονήσου ῥάχεων ἀγωνύμων᾽ ὃ 
εἷς ῥέων εἷς τὴν Χερσόνησον πρότερον. ἀποσχίζει τὸν 
«ἀττάβαν περὶ μοίρας ΤΥ ΤΣ ερξα β γ 

τὸν δὲ Χρυσοάναν περὶ μοίρας. αὐ μξων αγ 

(Ὁ) ο δὲ λοιπὸς γίνεται ὁ Παλανδας. 
δ. 13. Κατέχουσι δὲ τούτου τοῦ μέρους ' τὰ μὲν ἀπ᾽ 

ἀνατολῶν τοῦ Γάγγου παρ᾽ ὁλὴν τὴν τοῦ ποταμοῦ 
πλευρὰν, ἀρχτικώτεροι, μὲν Γαγγανοὶ, δὶ ὧν ὁ 
Σάραβος ποταμὸς δεῖ, ἔν οἷς πόλεις αἵδε᾽ 

Σαπρλοόδινα ς  ἰ τρον πνο δε εξηθλ ἀτΑνυλε 
Σρύθνον ἐπ ποτ τ  χρλη. γὸ υλο ϑιθν 
τ ΡΥ) δὴ 
απ τ νειν ιτς υὐ τα ἐο το ῥλξ ον 

δ. 14. ὑπὸ δὲ τούτους Μαροῦνδαι μέχρι τῶν 
᾿ Γαγγαριδῶν, ἐν οἷς πόλεις πρὸς τῷ Γάγγη ποταμῷ, 
ἀπ ἀνατολῶν; 

[ε 

ΡΣ ΡΠ: ᾿ῳ χϑ 

Κωρύγαξα ...«.Ὁ..«ὐὐ ον 0 μ7. ἢ κξ δ΄ 

ὙΟ Οχ ΟΝ  εύδς τος ΣΕ ΘΤΕ κς 

ὧι 

10 

16 

ι9 ὧι 

30 



10 
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ἸΚελυδν ον τος προ ΠΗ ἘΠῚ Ὲ π ΖΦ κε Φ 
ἀγωναγοθίς ἀξὸυ «ἀπ: ἐρμς κβ Ζ 
τ λυ γ Σος ἀρ ακ ἸὉ Ἴὰ ρμς γο᾽ κα 76 : 

δ. 15. Μεταξὺ δὲ τοῦ Ἵμάου ὄρους καὶ τοῦ Βη- 
πύῤρῥου ὅρους Τακοραῖοι 
μέν εἶσιν ἀρκτικώτεροι, Κοράγκαλοι 
δὲ ὑπ αὐτοὺς, 
εἶτα Πασσάλαι, 

μεϑ᾽ οὺς ὑπὲρ τὸν Μαίανδρον Τιλάδαι, 
καλοῦσι δὲ οὕτως τοῦ Βησείδας " εἰσὶ γὰρ κολοβοὶ, καὶ 
πλατεῖς, καὶ δασεῖς καὶ πλατυπρόσωποι, λευκοὶ μέντοι 
τὰς χρόας. 

δ. 10. “Ὑπὲρ δὲ τὴν Κιῤῥαδίαν, ἐν ἢ φασι γίγνε- 
σϑαι τὸ κάλλιστον μαλάβαϑρον, παρήκουσι μὲν τοῦ 
Μαιάνδρου ὄρους Ζα μῖραι ανϑρω- 

ποφάγοι. 
δ. 17. Τῆς δὲ. Ἀργυρᾶς χώρας, ἐν ἢ πλεῖστα λέ- ὦ 

γϑται εἶναι μέταλλα ἀσήμου; ὑπέρκειται πλησιάζουσα 
τοῖς Βησυγγείταις ἡ Χρυσῆ χώρα, καὶ αὕτη πλεῖστα 
μέταλλα ἔχουσα χρυσίου, καὶ τοὺς καπανεμομένους 
αὐτὴν ὁμοίως λευκόχροας τὸ καὶ δασεῖς, καὶ κολοβοὺς 
καὶ σιμούς. 

δ. 18. Πάλιν δὲ μεταξὺ τοῦ Βηπύῤῥου ὅρους καὶ 
τῶν ΖΔαμάσσων ὀρέων τὰ μὲν ἀρχτικώτατα κατέχου- 
σιν Ανινάχαι (ἢ “Ἅμι- 

γάχαι), 

ὑπὸ δὲ τούτους Ἰνδαπρᾶϑαι, 
μεϑ'᾽ οὐς ᾿Ἰβηρίγγαι, 
εἶτα Δαβάσαι (ἡ 4α- 

μασσαιῇ), 
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4 

καὶ μέχρι τοῦ Μαιάνδρου ΙΝ αγγαλογαι. 
ὃ σημαίνει χυμῶν κόσμος" 

93.ϑ»ϑ:.ν - ι 

δ. 19. καὶ μεταξὺ τῶν Φαμάσσων ορῶν καὶ τοῦ πρὸς 
ι - Ἔν, Ξὰ ΄, ΄, 

τουὶ Σίνας ὁρίου ἀρχτιχώτατοίι Κακοβαι" 
’, - 

καὶ ὑπὸ τούτους Βασανᾶραι" Ξ 
- ε Αἱ ἀπ “4 δ. 20. εἶτα ἢ Χαλκῖτις χῶρα, 

ἔν ἢ πλεῖστα μέταλλα χαλκοῦ" 
«ς τ ’΄ Ὁ 

ὑπὸ δὲ ταύτην μέχρι τοῦ [ε- 
’ὔ Ὁ 

γάλου κόλπου Κουδοῦται ) 
ἊΣ 8 “Δ ς 

καὶ ο Βαῤῥαι το 
3 ει 39 

μεϑ' ους Ινδοί, 
εἶτα Δοᾶναι 
παρὰ τὸν ὁμώνυμον ποταμόν᾽ 

δ..21.. χαὶ μετὰ τούτους ὀρεινὴ συνάπτουσα ΠΝ 

τῶν ““ῃστῶν χώρᾳ » τίγρεις ἔχουσα καὶ ἐλέφαντας" 
αὐτοὺς δὲ τοὺς τῶν «Δῃστῶν χώραν κατανεμομένους 
ϑηριώδεις τε εἶναι λέγουσι καὶ ἐν σπηλαίοις οἰκοῦν- 
τας καὶ τὸ δέρμα ἔχοντας παραπλήσιον ἵππων πο- 
ταμίων, ὡς μὴ διακόπτεσϑαι βέλεσιν. 

δ. 22. (ἢ Πόλεις δὲ καὶ κῶμαι, τούτου τοῦ τμή- 20 
ματος ὀνομάζονται μεσόγξιοι μετὰ τὰς παρὰ τὸν 
Γάγγην ποταμὸν ἐχκτοϑειμένας αἵδε᾽ 

Σηλαμπούρα....« «Ὁ νὐ νον ν «9μῆ ΖΦ 1γγ 
ὙΠ λβ 

ἡκδασιδοῦ εγνδιυς τ πον ὐδοδος ρας ΡΒ στ στ 53 
ΥΩ ἢ λα 
σοναβάρα ᾿ς Ὁ ΠΝ ΠΣ ΨΘΡΙΣ λα ὦ 
᾿ἀρχινοθυ δννυν ΕΥΘΙ ΙΕ ΝΟΡΕΣ λα 

Οὐρο θην ον τος ΜΒ ΒΕ υΟ λα 7 
ΘΠ" 7 ουθαν ἐπ Ὁ  θρμεν Φ Σϑο 2 88 
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Σαγῶδα ἢ Σαδῶγα ....... ΟνῈ 7 
ἘΠ τ ΤΡ ΚΤ ἃ «ρἕβ 

ΣΙ αὐδάν νον πλὸ ΑΟΕ. ἐσὲ οξε 70 
-Ῥαδαμαρκόττα, ἐρ ἢ πολλὴ ἢ 
ἡ θ οδλ δ κύζα νους ον τ τὸς ροβ 
᾿4ϑηνάγουρον .....««τὐν νος ομς 7 
Μανίαινα (ἢ ΜΜανιάταια) .. «ομξ δ' 
Τωσαλεὶ μητρόπολις... ..«- ον 
Σηλουῦγχαλο Δὲ τας δι εἰν ονβ 
ΘΕ τος αὐτή εἾπ τον δον δ λύε ονϑ Ζ 
νυ σου νον τοῖς πειὸ ν ἐν πον 00 
ΤΙΧΟΙ ρρεν εῆδςν ὁ π᾿ ΕΠ ΕΥΔῈ ονϑ' 
Τουγμαὰ μητρόπολις τος πο μα ονβ ὅ 

Ὑρισοβιῶνν. ἐς αεῦν ὅλῳ τανε, οἱ ρνη ὦ 
χίαϑυνθοι εἰτος ἐν νῶι ἔφυ ἀρ, ρξβ. δ᾽ 

ηυνδναξ τς ἐγογν χορ ιΣ, τὰ ρξξ 
Σιπιβηρὶς (ἡ Σιττηβηρίς). .. «00 
Τρίγλυπτον, τὸ καὶ Τρίλιγγον, 

βασι λειον νοι ππτννενν Ἐπνότιαα ον 

ἀν ὧν 

ὮΝ 

ΝΜ ΝῚ Θοδοι ὧι ΤῊ -ΞΞ 1 

᾿ 

Ν ῷ 

ποτ δα, ἡδδ τἀν ΠΟ δδ, κδν ΤΕΣ 

φο ὧδ᾽ Φ Ὶ 

Φοῖς Φὸ τ Θοτι τὸ 

ΠῚ 

ἯἙΝἭ Ὁ δὶ 

ἐπὸν 

ον ὃς 

[η 
΄ 3 ΄ 5" 

0 ἐν ταὐτῃ αλεκτρυόνες λέγονται εἶναι πωγωνίαι, καὶ 

390 

Ἷ' Ἁ ἊΝ [᾿ 

κόρακες καὶ ψιττακοὶ λευκοί. 

δ. 24: Ἡ ριον) αρίς.ν οὔεξον ον τϑλγοθοβσις φξβ Ζ 
Ῥη χη Ως ΕΝ ρἕς 

ΕΝ ΤΣ ἘΥ ΠΤΣΘΝῚ ἘΤΠΟΣ 00 70 
ΤΡ ΘΕ τ ΑΕ Το θοος ροβ 

Δάσανα ἢ Δοανα ....««-- ρξξ 
Μαρέουρα μητρόπολις ἡ καὶ 

Μάλϑουρα καλουμένη... «- - ρὁνὴ 
“Μάσιππα (ἢ -“ἀσυππα) .. . «ρξα 
Βαρευκόρα () Βαρευαϑρα). .οξὃ ΖΦ 

τη δ᾽ 

(ἢ 
(ἢ γο' 
[η 
(8. γ' 

ἼΡ2 
ιβ ΖΦ 
ιβ 2γ' 
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ὃ. 25. καὶ ἐν τῇ Χρυσῇ Χερσοννήσῳ 
ΠΡ, ΡΥ  Φ0 Ὸ ὃ γο 

“οχπον χδθινυ 5..:  πὐκοξοις ες ορξ β 
Θαῤῥόλοι τ τονς τον ὡς ἀφ ἰρεβ οτος γ΄ 

ἀποαλάνῥοε νον: φνέω, ας πων τ ρξα  όξι γα γ 

δ. 20. 1γῆσοι δὲ φέρονται κατὰ τοῦ ἐχκειμένου τῆς ἵν- 
β δικῆς τμήματος αἵδε᾿ 
: ἀὐαιξυκαάτως τ σϑ ς θἢςς πε. ὦ πθονΦ 

[Χαλίνη « « «τ εν τεν νειν νιν νομξ ϑ τι 
ἐν ταύτῃ κόχλον τινὲς πολὺν γίνεσθαί Ἔν τοὺς δὲ 
κατανεμομένους γυμνοὺς διατελεῖν, καὶ καλεῖσϑαι 
ΑΙ γιγνάτας. 

δ. 27. Εἰσὶ δὲ γῆσοι τρεῖς “νϑρωποφάγων, Σίνδαι 
καλούμεναι » ὧν τὸ μεταξὺ ἐπέχει 

Μοίρας - --« τς σ σον ιν σνσν αν ον τθ} γότ. ἡ γο 
“4γαϑοὺ Δαίμονος .....««.ὐν νον ρμδ δ΄ ἰσημερινός 

δ. 28. Βαροῦσαι πέντε, ἐν αἷς ἀγϑρωποφάγους 
εἶναί φασι τοὺς καταγεμομένους, τὸ δὲ μδταξὺ. τῶν γή- 
σῶν ἔπέχει μοίφας Ἔτη όε εν εκ 
Σαβαδεῖβαι γῆσοι τρεῖς νϑρωπο- 
φάγων, ὧν τὸ μεταξὺ ἐπέχει μοίρας φξ γότου) Ζ: 

δ. 29. “Ἰαβαδίου () Σαβαδίου), ὃ Ο ᾿ σημαίνει κριθῆς, 
γῆσος" δυφορωτάτη δὲ λέγεται ἢ νῆσος εἶναι καὶ ξτι 
πλεῖστον χρυσὸν ποιεῖν, ἔχειν τὲ μητρόπολιν, ὄνομα 
-“ἡργυρῆν, ἐπὶ τοῖς δυσμικοῖς πέρα- 

σιν" αὑτὴ μὲν οὖν ἐπέχει μοίρας... «ρὲξ γότ. 

τὸ δὲ ἐῶον τῆς νήσου πέρας... « «- «ρἕϑ νότ. 
«Ξ 51 

Ἂ 

δ. 30. (ἢ Σατύρων γῆσοι τρεῖς, 
ὧν τὸ βδεσξὺ μοῖραι. νους «θοῦ νότ. 

τῶϑι ςΣ 

1ο 

20 

ιῷ ῶι 



ὧν 
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- οι 
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ταῦτας οἱ κατέχοντες οὐρὰς ἔχειν λέγονται, ὁποίας 

διαγράφουσι τὰς τῶν Σατύρων" 
δ. 81. φέρονται δὲ καὶ ἀλλαι συνεχεῖς δέκα νῆσοι, 

καλούμεναι ΜΙανιόλαι, ἐν αἷς φασι τὰ σιδηροῦς ἔχον- 
ταὶ ἥλους πλοῖα κατέχεσϑαι, μήποτε τῆς Ἡραχλείας 
λίϑου περὶ αὐτὰς γεννωμένης, καὶ διὰ τοῦτο ἐπ᾽ οὐροῖς 
γαυπηγεῖσϑαι, κατέχειν τὸ καὶ αὐτὰς ανϑρωποφάγους 
καλουμένους ΜΙανιόλας, καὶ τούτων 
δὲ τὸ μεταξὺ ἐπέχει μοίρας .. . . .ομβ νότ. β. 

Κεφ. γ.- 

έτος 

[σας πίναξ να΄. 

δ. 1. Οἱ Σῖναι περιορίζονται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῷ 
ἐμτεϑειμένῳ μέρει τῆς “Σηριρῆς, ἀπὸ δὲ σνατολῶν 
καὶ μεσημβρίας ἀγνώστῳ γῇ, ἀπὸ δὲ δύσεως τῇ 
ἐχτὰς Γάγγου Ἰνδικῇ κατὰ τὴν διωρισμένην μέχρι τοῦ 
Μεγάλου κόλπου γραμμὴν, καὶ αὐτῷ τῷ Μεγάλῳ 
κόλπῳ καὶ τοῖς ἐφεξῆς. αὐτῷ κειμένοις, τῷ τε καλου- 
μένῳ Θηριῴδει καὶ τῷ τῶν Σινῶν, ὃν πϑριοικοῦσιν 
Ἰχϑυοφάγοι Αἰϑίοπες, κατὰ περιγραφὴν τοι- 

: 
αὑτὴν" 

δ. 2. μετὰ τὸ πρὸς τῇ Ἰνδικῇ τοῦ κόλπου ὦ ὅριον; 

“᾿σπίϑρα ποταμοὺ ἐ ἀβολαὶ ΡΥ δε γ0 0 ις 
αἵ πηγαὶ " τοῦ ποταμοῦ ἀπὸ τῶν ἐω- 
ϑινῶν τοῦ Σημαϑινοῦ ὄρους μερὼν θπ᾿ 5 

Βράμμα πόλις. ....««νὐν νυν νθοΣ ιβ. 
Ἰμβάστου ποταμοῦ ἐκβολαί. .οοὔὕὐ ἐ 
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αἵ πηγαὶ τοὺ ποταμοῦ. 

Ῥαβανα πόλις .....---ς 

Σαίνου ποταμοῦ ἐχβολαί. ... θος γ΄ 
τὸ Ἰνγότιον ἄκρον ἐπ ΟΕ, 

7. Φ (8 

ΡΝ ῇ 

ς΄ 

ὃ ΟΣ δ΄ 

τοῦ ἀϑαδδδους κόλπου ὃ 
7 

ΧΟ τς ταὶ 
ΓΙ 

Σατύρων σῦν τ’ 

τ ων 

εὐ νεθος β 
ἐν ννροδ ἰσημεριγός 

- Ὁ Ὁ ΄ Ὁ 

δ. 3. Καὶ ἐν τῷ τῶν Σινῶν κόλπῳ περιοικοῦσιν 
Ε) ἊΝ 

Ιχϑυοφάγοι Αἰϑίοπες. 

Κοττιάριος ποταμοῦ ἐχβολαί 

αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ἐολ δὴν 

εἰς «φοξγ' γότου ζ 
ον ν «ρπγσ νότ. β 

χαϑ' ὃ συμβάλλει τῷ Σαίνῳ πο- 
πρίν. ἘΣ ΜΕΥ ΗΓ ΒΡ τς ἢ ομυαῦ 
ἹΚαττίγαρα, ὅρμος Σινῶν ... 

ἐν νρπ ἰσημερινός 
τον ροξ νότι ἡ «Φ. 

δ. 4. Κατέχουσι δὲ τῆς χώρας 
κ 5 [λ 

τα μὲν ἀρχτικωτατὰ 
ε ι ε Ἷκ 27 

ὑπὲρ τὸ ὁμώνυμον ὁρος; 
ι ’ κ ΔΙ 

ὑπὸ δὲ τούτους καὶ τὸ θρος 
9 ει 

μδϑϑ᾽ ουὐς 
- [ ι ἢ 7ὔ 

εἶτα παρὰ τὸν ῆέγαν κολπον 
τ - [4 

καὶ περὶ τοὺς ἐφεξῆς κόλπους 

᾿ ι Ὡ - Ἂ 

ὃ Ὁ. Πόλεις δὲ τῶν Σινῶν ὀνομάζονται μεσόγειοι 

αἵδε: 

Σημανϑινοὶ 

Ακάδραι, 

᾿σπίϑραι, 

᾿Αμβάσται, 
Ιχϑυοφάγοι ΣῚ- 

γα! . 

᾿Ἰχάδοαν ον «ον Βυδο ῆν ρθη! γ κα δ 
απ ΘΙΘΙΡΝΝ, δ υνοῦ, δν εαθαθι, νι 08 ἐς 

ἹΚοκκονάγαρα .«««οὐὐ νον ν «ρο09' 2 νότ. β 

Σ α δ, 2, οχίγ. Τπύρυρυϑβ αἰ πιι5: 
ΒΙΠΒΓΙΠῚ 51Π|15 118. ατιπίν. 2, 20. 

10 

80 
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(ἢ) . :Συραταὺὶϑικτο κέν τ ων πεύον ϑ θα τον 
δ. 6. καὲ ἢ μητρόπολις Σῖναι ἢ 
Θαιξεα. ἐς τος ει ρει το  ϑΟΙεν ὅν 

οὔτδ μέντοι χαλκὰ τείχη φασὶν αὐτὴν ἔχειν, οὔτε ἀλλο 
τι ἀξιόλογον" περιέχεται δὲ ἀπὸ τῶν Καττιγάρων 
πρὸς τὰς δυσμὰς ἀγνώστῳ γῆ». περιλαμβανούσῃ τὴν 
Πρ ασώδ ἢ ϑάλασσαν μέχρι τοῦ ̓ Πράσου ἀκρωτηρίου, 
ἀφ οὗ ἄρχεται, ὡς εἴρηται, ὃ τῆς “Βατραχείας 
ϑαλάσσης κόλπος, συνάπτων τὴν γῆν τῷ τε Ῥαπτῷ 
ἀκρωτηρίῳ καὶ νοτίοις μέρεσι τῆς «ἀζαγίας. 

Κεφ. δ΄. 

Ταπροβάνης νήσου ϑέσις. 
[-4σίας πίναξ ιβ᾽.} 

δ. 1. Τῷ δὲ Κῶρυ ἀχρωτηρίῳ, τῷ τῆς πνδικῆς, ἃ αν- 

τίκειται τὸ τῆς Ταπροβάνης γήσου ἄκρον, ἥτις ἐκαλεῖ- 
το πάλαι Σιμούνδου, νῦν δὲ Σαλίκη" καὶ οἵ κατέχον- 
τες αὐτὴν κοινῶς Σάλαι, μαλλοῖς γυναικείοις εἰς 

ἅπαν ἀναδεδεμένοι. Γίνεται δὲ παρ᾽ αὐτοῖς ὄρυζα, μέλι, 
ξιγγίβερι, βήρυλλος : ὑάκινϑος, μέταλλα παντοῖα χοὺ- 

σοῦ καὶ ἀργύρου καὶ τῶν ἀλλων" γεννὰ δὲ καὶ ἐλέ- 
φαντας καὶ τίγρεις. 

δ 70 μὲν οὖν εἰρημένον αὐτῆς ἀκρωτήριον; καὶ 

ἀντικείμενον τῷ Κῶρυ ἐπέχει μοίρας ρχς ιβ 2 

καὶ καλεῖται Ῥρ θιοῦ ἄκρον. 

δ. 8. Ἢ δὲ ἄλλη περιγραφὴ ἔχει τὸν τρόπον τοῦ- 
τον 
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μετὰ τὸ Βόρειον ἄκρον, ὃ ἐπέχει 

ΡΝ Ὑ ΑΙ ΚΤ ΕΥ ΤῸ τ ἘΜ: ρχς ιβ 
Τ νλιβαδοναρας ἡλυθιοο ιν ἀϑο στα ρχδ ιὰ 
Μεαργονουατόλίος , ἜΑ Ὁ Ὁ - ὅς ργ  ε γ' 
ἀώχαν τύλιλρντινος ον ιὼς ΘΟ γ ἡ 4 
“Αναρισμούνδου ἄκρον. ....... ρχβ ξ' Ψὴ 

Σοῦνα ποταμοῦ ἐκβολαί... .οχβ γ͵ ς ὃ 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ..... ρκὃ ΖΦ γ 
Σινδοκανδα πόλις. .«.«ο... ρχβ Π 
“ριαπιδαο, λιμήν". Ὁ: ὦ. νος ρχβ 7 7γο: 

δ. ἡ: ᾿Ανουβίγγαφα ΠΥ ΤΕΥ, οχα β᾽ γο΄ 
Διὸς ἄχρα ἀξληκος ΕΝ οταννο σιν ροΚ Φ α 

πος: χηλπερο: ἐπα ἐς ρχα β 
Νούβαρϑα πόλις ΣΟ που ροὶς οκα γο' ἰσήμεριν. 
ζάνου - ποταμοῦ ἐχβολαί. εν ν ΘΚ γ γότου α 
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ..... «ρχς βορ. α α 
Ὄδωχα πόλις. τ Ἀν πόρνος ὅτι ΟΥΥ γότ. β 

᾿ρυἰειοδν ρα τὸ. ἑκοῦς ἀοοὶξ ὅν ΘᾺ »ότ. β Ζ' 

δ. ὅ. 4άγανα πόλις ἱερὰ Σελήνης... ρκς γότ. β 
ορκόβαρα πόλις .. .. «.-- οκξ γο' γότ. βὶ γ΄ 
Διονύσου ἄκρον. . ««««.ὐος ολ γότου α Ζ 
ΚΉ ΌΣΟΙ ὡσιθον «« οὐ. «Ὁ. «ον τς ολβι νότιβ γ 
Βαράχου ποταμοῦ ἐχβολαΐ... 9λὰ Ζ βορ. α 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ..... οχὴ θορ. β 
Θ Σα δ στό ληθ  ελὶ νι κέγεθανονς ὡς ρλαβορ.α γ᾽ 
Μάρδου λιμὴν ἢ Μ|αρδουλάμγη Ἐς βορ. β γ΄ 

"Ὁ ( ἀβαράϑα πόλις... “νοις ρλαβορ.7 δ 
ΣΈΡΛ ΓΟ οὐ ηράη δ. ̓ς .ς τ τρῷ ολ ὃ 
Πἰχεαλὸς. Μέγας... τὰν ΘῈ ολ ὃ γ 
Ἡπρηπουρι τευλιίαιν ι. τινε λον ἡ νννε γ6᾽ 
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ὩῬιξαλν “μη μαννδι α ἐανοοι 
5 3 

ΘΣεῖδ αΣΘοΙ ἐν: πρίσιν: 

Γάγγου ποταμοῦ ἐκβολαΐ.. 

αὖ πηγαὶ τοὺ ποταμοῦ ... 
΄, » 

Σπατανα λιμὴν ΣΕ ΙΝΣ ΚΩΘΙΝ 
δι. Ναγάδιβα πόλις ἢ ΙΝαγάδινα ρχϑ 

ΤΙαπεζολποςς ΒΤ: 

“Ἀνουβίγγαρα πόλις ΣΥΝ 

Ποδούττου ἐμπόριον ΔΕ δα 

Φάσιος ποταμοὺ ἐχβολαί : 
αἵ πη αὗ τοῦ ποταμοῦ ἔπε 

..«0λ: 70 Ἔν 

ἐτιρλ δ χὴν 
οὐραθο ΘΕῈ γ' 
ον ραξιν οὐ ξα οἱ 
: ρχ 7718 

ῃῇ 4 
«τ θχὴ φυτῶν « 

2] γο ὃ. γο' 

εν θχή τὰ. γ' 

το χς ια γ΄ 

ΠΝ τ νς 
Ταλάκωρυ (ἢ «Φαπκότη) ἐμπό- 
Θι0)... - “τ τστσσεσεν 

μεϑ' 0 τὸ Βόρειον ἄχρον. 
. «ρχς, γ τα γι 

δ. 8. Ὅρη δὲ ἐστιν «ἀξιόλογα τῆς γήσου τὰ τ κα- 
λούμενα Τάλιβα, ἐξ ὧν ῥέουσιν Ὁ τὲ Φάσις καὶ ὁ 

Γαγγης, καὶ τὸ καλούμενον ΔΙ͵αλαία, ἐξ οὐ ῥέουσιν δ 
τὸ Σοῦνας καὶ ὁ ἀζάνος καὶ ὁ Βαράκης" καὶ εἰσιν 
Δ] ω- τ 50 ῃ Υ͂ 2 ΄ ΄ ὑπὸ τοῦτο τὸ ὁρος μέχρι ϑαλασσὴς ἕλεφαντῶν νομαΐί. 

Ρ ΔΑ ΠΙΘΙΕΣ ͵ 
' δ. 9. Κατέχουσι δὲ τῆς νήσου 

τα μὲν ἀρχτικώτατα 

καὶ 
ἘΦ - ΄ 
ὑπὸ δὲ τούτους 

καὶ 
Ἃ ε « ι τ 3 ͵ 

καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς ἀνουρογραμ- 

μους 
« « κ 

ὑπὸ δὲ τοὺς Ιγαγαδίβους 
3 τις τ ᾿ 

ἔτι δὲ ὑπὸ τούτους 
τ ᾿Ὶ τ 

μὲν τὰ προς δυσμὰς, 
ΝΡ 3 ι ᾿ - - 

καὶ ὑπ αὐτοὺς μέχρι τῶν νομῶν 

Γάλιβοι, 

Μουδοῦττοι, 

᾿Ανουρόγραμμοι; 

Ναγάδιβοι, 

͵ 

Σοανοι; 

Σεννοῖ, 
’ 

Σανδοχανδαι 
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τ τῶν ἔλεφαντων : Βουμασανοίῖ; 
Τάραχοι 

δὲ ι ι 3 ἣΝ σις Ῥ ᾽ ὃ τὰ πρὸς ἀνατολας, ὑῷ οοὃἮε ΜΒωκανοί, 
κ ΄ χαὶ Διορδουλοι, 
Ἀ Α Ξ ᾽ καὶ μεσημβοινώτατοι Ῥογαν δανοί, 

καὶ Νάγειροι. 
δ. 10. πόλεις δέ εἰσιν ἐν τῇ νήσῳ μεσόγειοι αἵδε᾽ 

-“ἠνουρόγραμμον βασίλειον... ρκὃ ς΄ ἢ. γο 
[4 

ΜΙαάγραμμον μητρόπολις ... -τρχξ: ξρ: χ' 
Ἐς ΘΒ ΕἸ πε οκϑ. 6ε 
ΠΡΟΣ ΜΑΣ ἘΜΕΙ͂Σ ὍΛΘΟΝΣ τῆς ρχὸ 7 γο 
(ὐὐλι χρδδςς ἀν 2 τς τς θη γ΄ βορ. 70} 

3 Ν ακάδουβα ΡΈΕΙ ΞΕ ΕΣ ρκὴ « ἰσημερινός. 
δ. 11. Πρόκειται δὲ τῆς Ταπροβάνης στίφος νή- 

σῶν, ἃς φασιν εἶναι τὸν ̓ ἀριϑμὸν͵ αἀτοη. (Ὧν μέντοι 
τὰ ὀνόματα φέρεται, εἰσὶν αἵδε: 

Οὐαγγαλία (ηὴ Οὐάγγανα).. δ΄ τὰ γ΄ 
ὙΠ Ἰ ΣΟΥ ας ΤΣ ΘΙ ἀυΝ στῆς τ 0 ἘΝ γο΄ τὰ δ' 
ΣῊ; ἰδίων νος τὴν ἃ ριὴ ἢ Ζ 
ὌΠ ΌΘΈΨψΟ ἀν ΤῈ οἷϑ.. ἢ} 
ΠΧ τ ρις δ᾽ δι 
ἄν σας Δ αλν  ξονο δα, οιξ ὁπ 

δ. 12. Καρκός αὐουξεα υυο α λύσας ΤῊΝ θιη γότ. γο΄ 
ὉΠ ΣΟΟ ΣΟΙ ΣΑΣ Μὐ οττον εἶ με: θις Ζ νότ. β γο΄ 

δὲ} ἐδ πέτροις οἰ τδδιωρν ας. ρα γότ βὶ Ζ 
Ἰζαλανδαδαοῦι: - 0.5 τὸς ἶνο: ρχαγότ αὶ « 
ΠΟ Προκλέα νόον χες ρχε νότ. ὃ γ΄ 

ΓΑΙ ἐλοτ Ἔν τὸς ον τρσιῖς δὰ ρος γνοτ.ς « 
{ὐἐλαξρον. ἐν αν ον ̓ ς πον το ραϑνότια ἢ 
23) ΠΣ αν ἐκόλλνοο ς νασαδα ολα γότ. ὃ 
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110 Π1Β. ΠΙ.. ΟΑΡ. ὅ. 

Φουμσρα λὲς τς τον ον ον ΘΟ σε αν 
δ..18. Ζύβως οὐ ηίθυξον ον ρλε ΠΕ σε 

Ζίβα νοι ον τ αν Ὲ ὠῦν ε βόρ δ Ὁ 
προς βου μα Ἐν 
Σουσουάρα... ἔν τι ντοε ..θ}8 ια ὃ. 

᾿ 14. Ἢ μὲν οὐν τῶν τῆς οἰκουμένης ἐπαρχιῶν τε 

καὶ σατραπιῶν κατὰ μέρος ὑφήγησις τοῦτον ἡμῖν 

ἐφωδεύσϑω τὸν τρόπον. Ἐπεὶ δὲ ὑπεδείξαμεν ἐν ἀρχῆ 
τῆς συντάξεως, πῶς ἂν καταγράφοιτο τὸ ἐγνωσμένον 

τῆς γῆς μέρος ἐπί τε σφαίρας; χαὶ ἔτι εἰς ἐπίπεδον 

ἐπιφάνειαν, ὁμοίως τὲ καὶ συμμέτρως ὡς ἔνι μάλισται 

τοῖς ἐπὶ τῆς στερδὰς σφαίρας καταλαμβανομένοις, ἃ ἀρ- 

μόζει δὲ ταῖς τοιαύταις τῆς ὅλης οἰκουμένης ἐκϑέσεσιν 

ὑπογραφήν τινα χεραλαιώδη παραϑέσϑαι πρὸς ἐν- 
δειξιν τῶν χκαϑόλου ϑεωρουμένων᾽ γένοιτο ἂν καὶ 

αὕτη κατὰ τὸν προσήκοντα λόγον, εἰ οὕτως ἔχει. 

Κεφ. ε΄. 

Ὑπογραφὴῆ κεφαλαιώδης 

τοῦ τῆς οἰκουμένης πίναξποο. 

δ. 1. Τῆς καϑ' ἡμᾶς οἰκουμένης ἔν ἠπείροις διῃ- 
ρημένης τρισὶν ὑπὸ τῶν ἀρχαιοτέρων κατὰ μέρος ἐπ᾽ 
ἀχριβὲς ἱστορησάντων ἀναγραφάς τὸ καταλελοιπότων 
τοῖς χαϑ' ἕκαστον, ὡς ἐν ἱστορίᾳ, καὶ αὐτοὶ προσε- 

πενοήσαμεν, τὰ μὲν ἑωρακότες, τὰ δὲ καὶ παρ᾿ αὐτῶν 
ἀχριβῶς ἐχλαβόντες, πίνακος ὥσπερ τρόπον πάσης. 
τῆς οἰκουμένης ὑποτυπῶσαι, ὡς ἂν μηδὲν τοῖς φιλο- 
μαϑέσιν ἄπειρον ἢ τῶν κατὰ μέρος χρησίμων μεϑ' 
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ἱστορίας ψυχὴν κοσμεῖν, χαὶ διεγείρειν εἰς ὀξύνοιαν 
φυσικὴν δυναμένων. 

δ. 2. Τῆς γῆς τὸ κατὰ τὴν ἡμετέραν οἰκουμένην 
μέρος περιορίξεται ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν ἀγνώστῳ γῆ 
τῇ παρακειμένῃ) τοῖς ανατολικοῖς ἔϑγεσι τῆς Μεγάλης 
“Ασίας Σίναις - καὶ τοῖς ἕν τῇ Σηρικῇ, ἀπὸ δὲ με- 
σημβρίας ὃ ομοίως ἀγνώστῳ γῆ τῇ περικλειούσῃ τὸ 
᾿Ινδικὸν πέλαγος καὶ τῇ περιεχούσῇ τὴν ἀπὸ μεσημ- 
βρίας τῆς “ιξύης Αἰϑιοπίαν “Ἵγίσυμβα χώραν καλου- 
μένην, ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῇ τε ἀγνώστῃ γῆ τῇ περι- 
λαμβανούσῃ τὸν αἰϑιοπιχὸν κόλπον τῆς “ιβύης, καὶ 
τῷ ἐφεξῆς δυτικῷ «Ὠκεανῷ, παραχειμέγῳ τοῖς τῆς Ἅι- 
βίης χαὶ τῆς “Εὐρώπης δυσμικωτάτοις μέρεσιν, ἀπ᾿ 
ἄρκτων δὲ τῷ συγημμένῳ ὠκεανῷ, τῷ περιέχοντι τὰς 
Βρετανικὰς γήσους χαὶ τὰ βορειότατα τῆς Ευρώπης, 
καλουμένῳ δὲ “ουηκαλυδονίῳ τ καὶ Ξαρματικῷ καὶ 
τῇ ἀγγώστῳ γῆ παρακχειμένῃ ταῖς ἀρχτικωτάταις χώ- 
ραις τῆς Μεγάλης Ασίας, Σ “Σαρματίᾳ καὶ Σχυϑίᾳ, καὶ 
Σηριχῇ. 

δ. 8. (Ὁ Τῶν δὲ περιλ αμβαγνομένων ὑπὸ τῆς οἱἷ- 
πουμένης 9.6.7 ασσῶν 
ῆ μὲν καϑ' ἡμας μετὰ τῶν συν ̓ μμέν ων αὐτῇ κόλπων, 
παρα τὲ τὸν ᾿Ἵδρίαν κόλπον, χαὶ τὸ Αἰγαῖον πέλαγος, 
καὶ τὴν Προτιοντίδα καὶ τὸν Πόντον, καὶ τὴν ἡΤαιῶτιν 
Ἴγμνην, ἀνεστόμωται πρὸς τὸν -Ὠχεανὸν διὰ μόνου τοῦ 
“Ἡρακλείου “πορϑμοῦ, Χερσον ἤσου δίκην ἰσϑμὸν ὡς- 
περεὶ ποιοῦσα τοῦ πελά ἀος τὸν πορϑμόν. 

δ. 4. Ἧ δὲ “Ὑρκανία ἢ καὶ Κασπία ϑάλασσα 
πόντοϑεν ὑπὸ τῆς γῆς περικέκλεισται γήσῳ κατὰ τὸ 
᾿ΡΤΟΙ, ἀπσαβ. 1. ΝΜ 
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80 δὲ ὁ Εερσικὸς, τρίτος δὲ 0 Μέγας, τέταρτος δὲ ὁ 

᾿Ινδικὸν. πέλα πᾶ χ τῷ , ᾿ ὑτῇ γδιχὸν γος πᾶσα μετὰ τῶν συνημμένων αὐτῇ 

178 118. ΝΗ. ΘΑΡ, 5. 

3 ΄ ῃ ε ᾿ ᾿ . - ν τὶ ἀντικείμενον παραπλησίως" ομοίως δὲ καὶ ἡ περὶ τὸ 

κόλπων παρά τ τὸν ᾿ἄραβιον κόλπον καὶ τὸν Περσι-᾿ 
κὸν, καὶ τὸν Ταγγητικὸν, καὶ τὸν ἰδίως καλούμενον. 
Μέγαν κόλπον, περιεχομένη καὶ αὐτὴ πάντοϑεν ὑ ὑπὸ. 
τῆς γῆς. β 

δ. 56. Διὸ καὶ τῶν τριῶν ἠπείρων ἡ μὲν “Α σία συν-᾿ 
ἄπτει τῇ τὸ «Διβύῃ, καὶ διὰ τοῦ κατὰ τὴν «Τραβίαν 
αὐχένος, ὃς καὶ χωρίζει τὴν καϑ'΄ ἡμᾶς ϑάλασσαν ἀπὸ 
τοῦ “Αραβικοῦ κόλπου; καὶ διὰ τῆς περιεχούσης τὸ 
᾿νδικὸν πέλαγος ἃ ἀγνώστου γῆς. 

δ. θ. Καὶ τῇ Εὐρώπῃ δὲ συνάπτει διὰ τοῦ μεταξὺ 
αὐχένος τῆς τε ἡϊαιώτιδος λίμνης καὶ τοῦ Σαρματικοῦ 

ἰΩχκεαγοὺ ἐπὶ τῆς διαβάσεως τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ. 

δ. 7. Ἢ δὲ Δ4ιβύη τῆς Εὐρώπης ἀπείργεταν μό-" 
νῷ τῷ πορϑμῷ, καϑ' ἑαυτὴν μὲν μὴ συνάπτουσα μη- 
δαμῶς, διὰ δὲ τῆς “Ασίας πάντως, ἐπειδὴ καὶ αὐτῇ 

τούτων ἑκατέρᾳ συνάπτει, ἀντιπαρήκουσα κατὰ ἄνα- 
τολὰς ἃ ἀμφοτέραις. 

δ. 8. Καὶ ἔτι πρώτη μὲν τῶν ἠπείρων. μεγέθου 
ἕνεκέν ἐστιν ᾿Ασία, δευτέρα δὲ «Διβύη, τρίτη δὲ Ευ- 
ρώπη. ͵ 

8. 9. Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν εἰρημένων ἐμπεριέχεσϑαι 
τῇ γῇ ϑαλασσῶν, πρώτη μέν ἔστι μεγέϑει πάλιν ἢ 
κατὰ τὸ Ἰνδικὸν πέλαγος, δευτέρα δὲ ἡ καϑ' ἡμᾶς, 

τρίτη δὲ ἡ ῆ Ὑρκανία, ἢ καὶ Κασπία. 
ος 8. 10. Ἔτι δὲ καὶ τῶν μὲν ἀξιολογωτέρων 

κόλπων 
πρῶτος μὲν καὶ μείζων ὁ ομοίως ὃ Γαγγητικὸς, δεύτερος | 

] 
᾿ 
ἰ 
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᾿Αραβικὸς, πέμπτος δὲ ὁ Αἰϑιοπικὸς, ἕκτος δὲ ὁ τοῦ 
Πόντου, ἕβδομος δὲ ὁ τοῦ «Αἰγαίου πελάγους, ογδοος 
δὲ ὁ τῆς Μαιώτιδος λίμνης, ἔννατος δὲ ὁ «Αδρίας, δέ- 
χατος δὲ ὁ τῆς Προποντίδος. 

δ. 11. Τῶν δὲ ἀξιολογωτέρων 
γήσων 

ἢ χερσονήσων πρώτη μὲν Ταπροβάνη, δευτέρα δὲ τῶν 
᾿Βρεταγικῶν ἢ «Ἱλουΐωνος, τρίτη δὲ ἡ Ἴ Χρυσὴ Χερσό- 

΄γησος, τετάρτη δὲ τῶν Βρετανικῶν ἢ ̓Ιουερνία, πὲμ- 

πτὴ δὲ ἡ Πελοπόννησος, ἕχτη δὲ ἡ Σικελία, ἑβδόμη δὲ 
ἢ Σαρδώ, ογδόη δὲ ἡ Κύρνος, ἐγνάτη δὲ ἢ Κρήτη, 
δεκάτη δὲ ἡ Κύπρος. 

δ. 12. Ὁρίζοι δὲ τὸ μεσημβρινὸν. τῆς ἐγνωσμένης 
γῆς πέρας παράλληλος ὃ 0 γοτιώτερος τοῦ ἰσημερινοῦ τοῦ 

᾿μοίρας ις' 5 χιβ' » οἵων ἐστὶν ὁ μέγιστος κύκλος τξ' ὅσαις 
Ἷ μοίραις καὶ ὃ διὰ Μερόης τοῦ ᾿σημερινοῦ τυγχάνει βο- 

'ρειότερος" τὸ δὲ ἀρκατικὸν ἐπέρα δρίζει. παράλληλος ὃ Ο 
᾿βορειότερος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίραις ἔγ, γθαφόμενος 
δὲ διὰ Θούλης τῆς γήσου᾽ ὡς γίγνεσϑαι. τὸ ἐγνωσμες 
ψον αὐτῆς πλάτος μοιρῶν μὲν οϑ γιβ, ἢ καὶ ὁλων κί, 
σταδίων δὲ τετρακισμυρίων" ἔγγιστα" ὡς τῆς μὲν μιᾶς 
μοίρας πεντακοσίους περιεχούσης σταδίους, ὅπερ ἐκ 
τῶν ἀκριβεστέρων ἀναμετρήσεων κατελήφϑη; τῆς δὲ 
Ὅλης γῆς περίμετρον μυριάδων ιῆ. 

δ. 13. Πάλιν δὲ καὶ τὸ μὲν ἂν ατολικὸν πέρας 
πῆς ἐγνωσμένης γῆς ὁρίζει μεσημβρινὸς ὃ Ο γθαφόμενος 
διὰ τῆς τῶν Σινῶν μητροπόλεως, ἀπέχων τοῦ διὰ .41λε- 
ξανδρείας γραφομένου πρὸς ἀνατολὰς ἐπὶ τοῦ ἰσημε- 
ριγοῦυ μοίρας οιϑ' ΖΦ, οκτὼ δὲ ὥρας ἔγγιστα ἰσημερινάς" 

δ. 14. τὸ δὲ δυτικὸν πέρας α γραφόμενος διὰ τῶν 

ΜϑῈΔ 

3. 
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Μακάρων νήσων, ἀπέχων καὶ οὗτος τοῦ μὲν διὰ “4λε- 
ξανδρείας μοίρας ὃ Ζ τέσσαράς τὸ ὥρας ἰσημξριν ας, 
τοῦ δ᾽ ἀγατολικωτάτου τὰς τοῦ ᾿ ΠΡ τ υλιοῦ μοίρας ὁπὶ 
καὶ ιβ ὥρας ἰσημεριγάς" 

δ. 15. ὥστε συνάγεσϑαι τὸ ἐγνωσμένον αὐτῆς 
μῆκος σταδίων, ἐπὶ μὲν τοῦ κατὰ τὸν ἰσημερινὸν τμή- 
ματος ἐγγαχισμυρίωγ, ἐπὶ δὲ τοῦ κατὰ τὸν νοτιώτατον 
αὐτῆς παράλληλον μυριάδων ὀχτὼ ςτῇ ἔγγιστα; 

ἐπὶ δὲ ον - Ὁ) τὸν βορειότατον;. ἀρ τεσ-᾿ 
σάρων᾽ καὶ πάλιν ἐπὶ μὲν τοῦ διὰ τῆς Ῥόδου, ἐφ᾽ 
οὐ ἡ πίλ ιστα γεγόνασιν αἵἱ ἀναμετρήσεις, ἀπέχοντος τοῦ 
ἰσημερινοῦ μοίρας ὃς; σταδίων μυριάδων ἑπτὰ β' 
ἔγγιστα" ἐπὶ δὲ τοὺ διὰ Συήνης, ὃς ἀπέχει τοῦ ἰση-᾿ 
μερινοῦ μοίρας χ. ἔγ, μέσος πῶς κείμενος τοῦ ολοῦ 
πλάτους; μυριάδων ὁ οχτῶ βτῖῆς, κατὰ τὴν τῶν εἰρημέν ν᾿ 

παραλλήλων πρὸς τὸν ἰσημερινὸν ἀναλογίαν, ὡς γίνε-" 

σϑαι τοῦ πλάτους τῆς οἰκουμένης μεῖζον τὸ μῆχος, ἐν᾿ 
μὲν τοῖς ἀρχτικωτάτοις κλίμασι τῷ πεντηχοστῷ ἔγγι-, 
στα τοῦ πλάτους, ἐν δὲ τοῖς διὰ τῆς Ῥόδου τῷ ἡμίσει 
πῶς χαὶ τρίτῳ, ἐν δὲ τοῖς ὑπὸ τὸν διὰ Συήνης τῷ ἴσῳ 

καὶ ἔτι τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔγγιστα᾽ ἐν δὲ τοῖς μεσημ- 
βοινωτάτοις μέρεσι τῷ ἴσῳ καὶ ἔτι τῷ ἕχτῳ ἔγγιστα" ἔν 
δὲ τοῖς ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν. τῷ ἴσῳ καὶ ἔτι τῷ τετάρτῳ 

δ. 10. τὸ δὲ μέγεϑος τῆς μεγίστης ἡμέρας ἢ γυκτὸς, 
ἐν μὲν τῷ γνοτιωτάτῳ τῶν εἰρημένων παραλλήλων ὡρῶν 
ἰσὴ Ἱμερινῶν ιγ, ὡσαύτως καὶ ἐν τῷ διὰ Μερόης, ἐν δὲ 
τῷ ἰσημδρινῷ ομ ιβ΄, ἐν δὲ τῷ ἦι Ξυήρς ἐγ Ζ, ἐν δὲ! 
τῷ διὰ τῆς “Ῥοδίας δεκατεσσάρων Ζ Ζ, ἐν δὲ τῷ βορει- 

τοτάτῳ καὶ διὰ Θούλης κ, καὶ ἕτι τὴν τοῦ ὅλου πλύτανς 
διαφορὰν ἐννέα ποιεῖν ὥρας ἰσημερινάς. 



ΞΡΗΑΒΒΑ ΑΒΜΙΠΠΑΒΙΝ ΟΜ ΤΈΒΕΒΑ. 1δ1 

Κεφ. ς΄. 

Ζ “ ᾿κ » Α “ - 

Κρικωτης᾽ σφαίρας μὲτα τῆς οἰκου- 

μένης χαταγραφή. 

δι: Ἢ μὲν οὖ» ὑπογραφὴ τῆς χαϑολου διαϑέσεως 

μέχρι τῶν. τοσούτων ἂν ἔχοι συμμέτρως" οὐκ ἄτοπον 
δὲ προσϑεῖναι; πῶς ἂν τὸ φαινόμενον ἡμισφαίριον. ἐν 
ᾧ ἢ οἰκουμένη, καταγράφοιτο ἐν ἐπιπέδῳ, περιεχόμε- 
γον ὑπὸ σφαΐρας πρικοτῆς. Ἐπειδὴ πίττο μὲν ἐπι- 
κεχειρήκασι τῇ τοιαύτῃ δείξει, παραλογώτατα δὲ φοαί- 

γονται ταύτῃ κεχρημένοι. 

δ. 2. Προχείσϑω δὴ πρικωτὴν σφαΐραν ἐν ἐπιπέδῳ 
᾿χαταγραψαι μέρος ἐμπεριλαμβανομένην τῆς γῆς; ὡς 
τῆς ὄψεως ϑέσιν ἐχούσης; χκαϑ' ἣν ἡ ἢ ἐπ᾿ ευϑείας ἔσται 
ταῖς χοιγναῖς τομαῖς “τοῦ τε διὰ τῶν τροσεικῶν σημείων 
μεσημβρινοῦ, ὑφ οὗ ὑποχείσεται καὶ ὃ τὸ μῆκος τῆς 
χκαϑ' ἡμᾶς οἰκουμένης διχοτομῶν καὶ τοῦ ὺ διὰ Συήνης ἕν 
τῇ γῆ ̓γθαφομένου παραλλήλου, δίχα καὶ αὐτοῦ τέμνον- 
τος τῆς γῆς τὸ πλᾶτος τῆς οἰκουμένης. 

ἢ ΒΘΒΟΙΣΟῺ. 8 Τις, ἐαρ. 6. Σὴ ἡμείωσαιν" Κρικωτὴ 
σφαῖρα ἔουχεν εὖναιν ἧ͵ διὰ κρίκον καὶ μὴ στερεὰ (γυνο- 
μένη 119.) γενομένη, ἥτις ἂν χαὶ κοίλη τη οὶ (γο. λέ- 
γήταυν 5. 119. τηᾶγρ΄. ἰοχί. λέγεται). 
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δ. ὅ. Ουτω δὲ ἐχέτωσαν. οἵ λόγοι τῶν τὲ μεγεϑὼν 
τῆς κρικοτῆς θτυτος καὶ τῆς γῆς καὶ τοῦ τῆς ὄψεως 

ἀποστήματος, ὥστε ἐν τῷ μεταξὺ διαστήματι τοῦτα 
κατὰ τὸν ἰσημερινὸν κρίκου καὶ τοῦ κατὰ τὸν ϑερινὸν 
τροπικὸν, ὅλον ἐμφαίνεσϑαι τὸ ἐγνωσμένον μέρος τῆς᾽ 
γῆς» τοῦ νοτιωτέρου τῶν ἡμικυκλίων τοῦ διὰ μέσου 
πο τ αὐτο καϑεστηκότος ὑπὲρ τὴν γῆν, ἵνα 
μηδ᾽ ὑπὸ τούτου τις ἐπιπρόσϑεσις γένηται τῆς οἰκου- 
μένης πρὸς τῷ βορείῳ τιϑεμένης ἡμισφαιρίῳ. 

[7 ι (Ί , ἘΝ , ε ᾿ 9 
δ. ἅ, Οτι μὲν οὐν, τουτῶν ὑποκειμένων; οἱ μὲν δί- 

ΟἼνοΙ μεσημβρινοὶ μιᾶς ευϑείας τῆς καὶ αὐτὸν τὸν, 
ἄξονα ποιήσονται φαντασίαν, ἅτξ τῆς ὄψεως ἐν τῷ δὲ ' 
αὐτῶν ἐπιπέδῳ πιπτούσης καὶ ἕτι ὁ διὰ Συήνης πα-᾿ 

4 3 τ τ » ᾽ ᾿ « ε Υ͂ Ξυδδτ «- ὮΝ 

ραλληλος ορϑος προς ἐχείγην διὰ τὴν ομοίαν αἰτίαν, οἵ δὲ, 
- ͵ ΕἸ , « 

λοιποὶ τῶν ἐντασσομένων κυκλῶν ἐπεστραμμένοι κατὰ 
ι - , τ ι Ξ) ' 

τὰ κοῖλα φαγήσονται πρὸς τας ευϑείας, οἵ μὲν μεσημ- 
τ ᾿ - Υ̓ ι . ἢ 

βοινοὺ πρὸς τὴν διὰ τῶν πόλων, οἵ δὲ παραλληλοι, 
ι ι ᾿ Ὁ ΄ ΝΥ - ςε Ἂς 51 

πρὸς τὴν διὸ τῆς Συήνης, καὶ μαλλον οἵ πλεῖον αὐτῶν 
Ὁ ΕΘ ΠΥ τ Ζ ΄ ὩΣ ἀξ οὐδ κυ ἐφ ἐχατερα διεστηκότες, αὐτοϑὲν ἐστὶ δηλον. 

-Ὁ 9) γι ’; κ ὶ - ' 

δ. 56. Πῶς δ᾽ αν μεϑοδευοι μὲν τὴν καταγραφὴν 
Ἷ ’ ς οὖ 39 ο 

ὁμοίαν ὡς ἕνι μάλιστα ταῖς οπτικαῖὶς διατυπώσεσι, 
νυ 7, ι , 

πρόχειρον ἡμῖν ἔσται τὸνδδὲ τὸν τρόπον" 

Αασποί. Ὠεαβαπί ἴῃ ἤρτπτα δάμη οἴ, 519186 ατι86 ὅδ. 7. 
8. οἵ 9. ᾿Ἰηϑριηογδηΐίασῦ: συ ῳ γί ὦ; 4085 5118 Ἰ06185 
ἀδ σοπίοοΐίατα 4αδηηαθπϑη ρϑιΐπιὶ οοτία ΔΒΒΙΡΏΔΙ 6. ΠΟΙ 
Ρἰδσαιϊί. 
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δ. 6. (Ὁ Ἔστω ὁ διὰ τῶν ἰσημερινῶν σημείων ἐν τῇ 
χρικωτῇ σφαίρᾳ μεσημβρινὸς ὃ οα β γ ὃ περὶ κέντρον 
τὸ 8 καὶ διάμετρον τὴν α 8 7) τοῦ μὲν α κατὰ τὸν βό- 
ρξίον πόλον γρουμένου, τοῦ δὲ γ κατὰ τὸν γότιον. 
“4πειλήφϑωσάν τὸ αἱ μὲν β ξ καὶ δ η καὶ β 9. καὶ ὃ κα 
περιφέρειαι ἐν ταῖς τῶν τροπικῶν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ 
διαστάσεσιν, αἵ δὲ α λ καὶ α μι καὶ γ ν καὶ γ ἕξ, ἐν 
ταῖς ἀπὸ τῶν πόλων τοῦ ἀρκτικοῦ καὶ ἀνταρχτικοῦ; 
χαὶ τεμγέτω ἢ τοῦ ϑερινοῦ διάμετρος τὴν ἃ ε κατὰ τὸ ο. 

δ. 7. Ἐπεὶ τοίνυν τὸν διὰ Συήνης παράλληλον ἔν τὸ 
τῇ μδιαξὺ τῆς ε0 ἔδει τὴν ϑέσιν ἔχειν, λόγος δὲ τῆς 
μὲν ἀπὸ τοῦ διὰ Συήνης ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν περιφερει- 
ας πρὸς τὸ τεταρτημόριον τῶν τεσσάρων ἔγγιστα πρὸς 

7΄ 

ὧι 



10 

90 

184 ΠῚΒ. ΝΙΙ. ΟΑΡ. 6. 

τὰ ιξ, τῆς δὲ ἡμισείας τῆς εο πρὸς τὴν 8 α ὅ τῶν αὐτῶ] 
τεσσάρων ἔγγιστα πρὸς τὰ τρία, ἐπίτριτος ἔσται ἢ δχὰ 

τῆς δ: τοῦ χέντρου τῆς γῆς. -“ἀπειλήφϑω δ᾽ ̓  8 πὶ τοιοί- 
τῶ» τριῶν, οἵων ἐστὶ τεσσάρων ἢ 8 α᾿ καὶ κέντρῳ τῷξ; 
διαστήματι δὲ τῷ ε τ; γεγράφϑω ὃ ὃ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ 
περιλαμβάνων τὴν γὴν κύκλος ὃ π' 9. Καὶ διαιροϑείεης 
τινὸς βυϑείας ἴσης τῇ 8 τί εἰς τὰ ἐνενήκοντα ἴσα τμήμοτα 
τοῦ ἑνὸς τεταρτημορίου, ἀπειλήφϑω ἡ η μὲν 8 ὁ τμημά- 

τῶν ἔγ, ἡ δὲ 8.7 τμηματων ις γιβ΄, ἡ δὲ 8 υ τῶν αὖ- 
τῶν ἔχ᾽ καὶ διήχϑω ῆ φσχ πρὸς τὴν 8 π, ὀρϑὴ 
πίπτουσα δηλονότι κατὰ τὸν διὰ “Συήνης παράλληλον. 

δ. 8. Ἔσται ἄρα τὸ μὲν. τ, δι οὗ γραφήσεται ὁ 
ἀφορίζων τὸ γότιον πέρας τῆς οἰκουμένης παράλληλος 
καὶ ἀντικείμενος τῷ διὰ Μερόης: τὸ δὲ υ, δι᾿ οὐ γρα- 

φήσεται ὁ ἀφορίζων τὸ βόρειον πέρας παράλληλος 
καὶ γραφόμενος διὰ Θούλης. 

ϑ. 9. Εἰλήφϑω τι σημδῖον βραχεῖ γοτιώτερον τοῦ 
τ, ὡς τὸ ψ, καὶ ἐπεζεύχϑω ἢ ἣψ ὃ, καὶ ἐκβληϑεῖ σαι αἵ 
σ χ» καὶ ψ ὃ, συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ ὦ. ἐὰν τοί- 

γυν τούς τϑ ἐχκχειμένους κύκλους νοῶμεν ἐν τῷ διὰ τῶν 
τροπιχῶν σημείων καὶ τῶν πόλων ἐπιπέδῳ κατὰ τὴν 
Ὄψιν ἐπὶ τοῦ ὦ διὰ τὰ τον, αἵ μὲν ἀπὸ τοῦ ω διὰ 
τοῦ μ καὶ ἡ καὶ ὃ καὶ 5 καὶ ξ ἐκβαλλόμεναι ἐπὶ τὴν α 
γ ποιήσουσιν ἐπ᾿ αὐτῆς τὰς τομὰς, δι᾿ ὧν γραφήσε- 
ται τὰ πρὸς τῇ ὄψει τμήματα τῶν πέντε παραλλή- 
λων, ὡς τὴν Ψ' δι᾿ ἧς 7φαφήσεται τὸ τοῦ τον τὸ ὃ 
ἰσημερινοῦ" αἵ δὲ ἀπὸ τοῦ ὦ ἐπὶ τὸ καὶ ζ χαὶ β 

καὶ ὃ καὶ η ἐπιξευγνύμεναι, ποιήσουσι τὰς πρὸς τὴν 
α7 τομᾶς, δι΄ ὧν γθαφήσεται τὰ πέντϑ τῆς γῆς τμή- 
ματα τῶν αὐτῶν παραλλήλων. 
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δ. 10. Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἐν , τῇ γῆ γραφησομένων 
παραλλήλων. λαμβάνοντες ἐπὶ τῆς σε ρ τὰς οἰκείας τοῦ 
ἰσῆ Ἱμερινοῦ ἀποχὰς, ὡς τὰς υ καὶ τ, τάς τ γινομένας 
τομὰς ὑπὸ τῶν ἐπ᾿ αὐτὰς ἐπιζευγνυμένων ευϑειῶν ἀπὸ 
τοῦ ὦ τοῦ πὶ χ 9 ἡμικυκλίου, καὶ τὰς ἀντικειμένας αὐ- 
ταὶς κατὰ παραλλήλους ϑέσεις, ἕξομεν, δι᾿ ὧν γραφή- 

σεται τὰ εἰρημέγων παραλλήλων τμήματα, ὡς τό τε α 
τμ καὶ γ λ δ. 

δ. 11. Αφ᾽ ὧν ἀπολαμβάνοντες τὰς τῶν ἐνταχϑη- 
σομένων ἐφρ᾽ ἕχατερα τῆς τ ὅυ μεσημβρινῶν ἀποχὰς, 
χαὶ ἐπὶ τῆς ῳ χ εὐϑείας ἐν τοῖς οἰκείοις τῶν τριῶν 

παραλλήλων λόγοις γράψομεν διὰ τῶν ὁμολόγων τρι- 

ὧν σημείων τμήματα τῶν ὑποκειμένων μεσημβρινῶν; 
ὡς τῶν ἀφοριζόντων τὸ μῆκος τό τὸ ς ζ ἡ καὶ 
καὶ 8. 

οι 
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Ω 

ἡ Ὄψις 
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δΊΊΣ ι ) Τὸ μὲν οὖν πληϑος τῶν ἐγγραφησομένων 
τῇ γῆ πρὸς τὸ μέγεϑος τῆς καταγραφῆς ἁρμοστέον᾽ 

δ. 13. ἐπὶ δὲ τῆς τῶν πρίων. παραβολῆς ἐχεῖνα 
παρατηρητέον, ὅπως ἕρχηται μὲν ἕκαστος διὰ τῶν εἰ- 
ρημένων τεσσάρων σημείων, σχήματι δὲ ὠοειδεῖ καὶ μὴ 
εἰς ὀξὺ λήγοντι ἕν τῇ πρὸς τὸν ἐξωτάτω κύχλον τομῇ» 

ἵνα μὴ κατάματος παράσχῃ φαντασίαν, ἀλλὰ κἀν- 
ταῦϑα τὴν σύμμετρον περίστασιν τῇ ἐφεξῆς ἀπολαμ- 
βάνῃ, καν ἐκτὸς τοῦ περιέχοντος τὸ σχῆμα κύκλου 
πίπτωσιν αἵ τὴν ἔλλειψιν ἀπαρτίζουσαι κυρτότητες" 

ὁ καὶ ἐπὶ τῶν ἢ} φαίνεται συμπέπτον. 
δ. 14, Πφοσερτέον δὲ, ὅπως μὴ γραμμαὶ μόνον 

ὦσιν οἵ κύκλοι, μετὰ δὲ τι}05 πλά ατους συμμέτρου καὶ 
χρώματος διαφέροντος, καὶ ἔτι τὰ πέραν τῆς γῆς τμή- 
ματα σπιερώτερα περιέχῃ χφώματα τῶν πρὸς τῇ ὄψει; 
καὶ τῶν συμπιπτόντων τμημάτων τὰ ποῤῥωτέρω τῆς 
ὄψεως ὑπὸ τῶν ἐχγυτέρω διακόπτηται ταῖς τῶν ἀλη- 
ϑινῶν ἐπιπροσϑέσεσιν ἀκολούϑως ἐπί τε τῶν κρίχων καὶ 

ἐπὶ τῆς γῆς; καὶ ὁ ζωδιακὸς ἐπέρχηται μὲν τῇ γῇ κατὰ 
τὸ γοτιώτερον ἡμικύκλιον καὶ διὰ τοῦ χειμερινοὺ τρο- 
πίκοῦυ, διακόπτηται δ᾽ ὑπ᾿ αὐτῆς κατὰ τὸ βόρειον καὶ 

διὰ τοῦ ϑερινοὺ τροπικοῦ. 
δ. 15. Παραγφάψομεν δὲ καὶ ἐπὶ τούτων ἐν τοῖς 

ἐπικαίροις τόποις τὰς οἰκείας ὀνομασίας, καὶ ξτι ἐπὶ 
μὲν τῶν ἐν τῇ γῇ: κύκλων, τοὺς ὑποδεδειγμένους ἐ ἐν τῇ 
παταγραφῇ τῆς ἀνε ἀριϑμοὺς ἀποχῶν τε καὶ 
ὡρῶν, περὶ δὲ τὸν ἕξω χύκλον τὰς τῶν ἀνέμων προση- 
γορίας ἀκολούϑως ταῖς ἐπὶ τῆς κρικωτῆς σφαΐρας 

παρὰ τοὺς ἐκκειμένους πέντε παραλλήλους καὶ τοὺς 
πόλους διασημασίαις. 
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Ἔ Σφαῖρα χρικωτή; 
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Κεφ. ζ. 

ἘΞ ΟΣ ς τ τ πογραφὴη τοῦ δλαπετασματος. 

δ. 1. Ὑπογραφὴ δ᾽ ἔσται καὶ τῆς τοιαύτης ἐχπε- 
: τ γλ 3 ΒΡ ᾿ : Ξ ᾿ 

τάσεως ἀρμόζουσα τε καὶ χεφαλαιώδης. Ἢ τοιαυτὴ 

τῆς χριχωχῆς σφαίρας ἐν ἐπιπέδω καταγραφὴ μετὰ 
τῆς ἐμπεριλαμβανομένης γῆς ὑπόκειται ϑέσιν ἔχουσα, 
καϑ' ἣν ἢ ὄψις ἐπὶ εὐϑείας ἕσται ταῖς κοιναῖς τομαῖς 
τοῦ τε διὰ τῶν τροπικῶν σημείων μεσημβρινοῦ, ὑφ ὃν 
χεῖται καὶ ὁ τὸ μῆκος τῆς καϑ' ἡμᾶς οἰκουμένης δι- 

χοτομῶν, καὶ τοῦ διὰ Συήνης ἐν τῇ γῆ γθαφομένου 
παραλλήλου, δίχα καὶ αὐτοῦ τέμνοντος ἔγγιστα τὸ 

΄“πλᾶτος τῆς οἰχουμέγης. 

δ. 2. Οὕτως δὲ ἔχουσιν οἵ λόγοι τῶν τϑ μεγεϑῶν 
τῆς σφαίρας καὶ τῆς 7: καὶ τοῦ τῆς ὄψεως ἀποστή- 
ματος, ὥστε ἐν τῷ μεταξὺ διαλείμματι τοῦ τ8 κατὰ τον 
ἰσημερινὸν χαὶ τοῦ κατὰ τὸν ϑερινὸν τροπικὸν ὅλον 
διαφαίνεσθϑαι τὸ ἐγνωσμένον μέρος τῆς γῆς, τοῦ νο- 
τιωτέρου τῶν ἡμικυχλίων τοῦ διὰ μέσου τῶν ζωδίων 

κρίκου καϑεστηκότος ὑπὲρ τὴν 7ὴ»; ἵνα μηδ᾽ ὑπὸ τού- 
τοῦ τις ἐπιπρύσϑεσις γένηται τῆς οἰκουμένης (ὁ) πρὸς 
τῷ βορειοτέρῳ τιϑεμένης ἡμισφαιρίῳ, διόπερ οὗ μὲν 
Εἰ δειμενοῖ μεση ἀξουυοὶ μιὰς εὐϑείας τῆς κατ αὐτὸν τὸν 
ἄξονα ποιοῦνται φαντασίαν, ἅτε τῆς ὄψεως ἐν τῷ 

δι᾿ αὐτῶν ἐπιπέδῳ πιπτούσης. 

δ. 8. Καὶ ἔτι ὁ διὰ Συήνης παράλληλος ὀρϑὸς 
πρὸς ἐχχειμένην μέγει διὰ τὴν ὁμοίαν αἰτίαν, οἵ δὲ λοι- 
ποὶ κύχλοι ἐπεστραμμένοι κατὰ τὸ κοῖλον φαίνονται 

ῶωιϊι 
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πρὸς τὰς εὐϑείας, οἵ μὲν τῆς μεσημβρινῆς διὰ τῶν πό- 
λων, οὗ δὲ παράλληλοι πρὸς τὴν διὰ τῆς Συήνης," καὶ 
μᾶλλον οὗ πλέον αὐτῶν ἐφ ἑκάτερα διεστηκότες, ὡς ὃ 
μὲν ἀρκτικὸς μᾶλλον τοῦ ϑερινοῦ τροπικοῦ πρὸς τὰς 
ἄρκτους ἀγακδκλιμένος, ὁ δὲ χειμερινὸς τροπικὸς μὰλ- 
λον τοῦ ἰσημερινοῦ πρὸς μεσημβρίαν, καὶ ἔτι ὃ ἀνταρ- 
χκτικὸς τοῦ χειμεριγοῦ τροπικοῦ. 

δ. 4. Διατέϑειται δὲ καὶ τὸ ἐγνωσμένον τῆς γῆς 
μέρος, ὡς μὴ περιῤῥξοντος τοῦ -Ὡκξανοῦ μηδαμόϑεν, 
ἀλλὰ μόνοις παροιιδιμένου τοῖς πρὸς ἰάπυγα καὶ ϑρα- 
σχίαν γεγραμμένοις πέρασι, τῆς 18 “ιβύης καὶ τῆς 
Εὐρώπης ἀκολούϑως ταῖς τῶν παλαιοτέρων ἱστορίαις. 



(ἢ ν. 291. εἁ. Βετῖ.) 

(Ὁ Κλαυδίου Πτολεμαίου 

Τεωγραφικῆς Ὑφηγήσεως 

Βιβλίον η΄. 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ὀγδόῳ" 

ων 

. "Ὁ “ 

δ. 1. Μετα ποίας προϑέσεως δεῖ ποιεῖσθαι τὴν 
. τ Υ -» ΕΣ ΄ 

κατὰ τοὺς πίνακας διαίρεσιν τῆς οἰκουμένης; 

δ. 2. Τίνα καϑ' ἕκαστον τῶν πινάκων ὑπογράφειν 
ἁρμόζει; 

- - « - - ᾿ 

δ. 3. Ἔχϑεσις πασὼν τῶν πυπογράφων, αἷς περιε- 

ΟΡ Ρ 1ο 
Εὐρώπης πίνακες ἢ χῶραι λδ (η 18) πόλεις ριή» 

«Διβύης πίνακες ὃ, χῶραι ιβ, πόλεις μβ, 
“Ασίας Μεγάλης πίνακες 1β, χῶραι μϑ,, πόλεις ρό. 

δ. 4. Τίνονται ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῆς οἰκουμένης πίνακες 

ἃς, χῶραι σιζ, πόλεις τν. 15 

ΠΑ Βος κβυτηπιδτῖιπι δἀδοηᾶα δος βιπί: ΟΡ. 
ΧΧΙΧ, (ὃ Ἔκϑεοις χωρῶν τῆς οἰκουμένης.) εἴ Οδρ. 
ΧΧΧ. Ἔχϑεσις μήκους καὶ πλάτους ὃ ἑχάστου πίνοπος. 
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Κεφ. α΄. 

Μετὰ ποίας προϑέσεως δεῖ 

ποιεῖσϑαι τὴν κατὰ τοὺς πίνακας 

διαίρεσιν τῆς οἰκουμένης; 

6. 8.1. Ὅσα μὲν οὖν ἐχρὴν εἰς Τὴν γεωγφαφικὴν ὑφή- 
γησιν Ἐπ ἔχ τὲ τῆς συνεχεστέρας διαχριβώ- 
σεῶς τῶν τὰς ἐχτετοπισμένας ἡμῶν χώρας 9 περιελϑόν- 
τῶν καὶ τῆς εἰς τὸ προχειρότερον ἅμα καὶ οἰκειότδρον 
τῶν καταγραφῶν ἐπιβολῆς, αὐτάρκως ἔχειν ἡγοῦμαι. Τὸ 

10 γὰρ Ἐπτλεγοῖν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς πρὸ ἡμῶν 
ὥσπερ ἐπὶκεφαλ αίου, διὰ τίνων τόπων ἕκαστος γφάφετ αἱ 
τῶν ἑντασσομένων τῇ καταγθαφῇ παραλλήλων κ καὶ με- 

σημβρινῶν, -- μὴ καὶ γελοῖον 7) "ἢ πάντων ἁπλῶς τῶν τό- 
ποὺ)» καὶ τῶν μὴ πιπτόντων δίς τοὺς ἐχτεθειμένους χύ- 

18 χλους παρακειμένας ἐχόντων τὰς ἐποχὰς τῶν δὲ αὐτῶν 
γραφομένων παραλλήλων τε καὶ μεσημβρινῶν. 

δ. 2. “Ἐπειδὴ, τίς ἂν γένοιτο τῆς οἰκουμένης ὑπο- 
γραφὴ σύμμετρος, ὅλης καϑ' ἕνα πίναχα λαμβανο- 
μένης, ὑπ᾽ ὄψιν ἡμῖν γέγονεν" ἀκόλουϑόν ἔστι προξ"- 
ϑέσϑαι τὰς ἐσομένας ὑπογραφὰς κεφαλαιώδεις, εἰ 
διαιροῦμεν αὐτὴν εἰς πλείους πίνακας, ἕνεχεν τοῦ δύ- 
νασϑαι πᾶντα τὰ ἐφοδευόμενα καὶ μετὰ τῆς πρὸς τὸ 
βυδηλότερον συμμετρίας ᾽ κατατάσσειν. Κπὶ μὲν γὰρ 
τῆς ὑφὲν καταγραφῆς ἀναγκαῖον γίνεται; διὰ τὸ δεῖν 

2 ῷ 

Ὁ ὧι συντηρεῖν τοὺς πρὸς ἀλληλα τῶν μερῶν τῆς οἰκουμέ- 
4 τ Ἢ -Ὥὕ τ « " 

νὴς λόγους, τὰ μὲν στενοχωρεῖσϑαι διὰ τὸ συνεχὲς 



(5.955.8.) ΠΕ; ΟΕΒΕ; ΙΝ ΤΑΒΒ. ΠΙΨΠΕΝΡΘΟ. 4193 

τῶν ἐντασσομένων, τὰ δὲ παρέλκειν ἀπορίᾳ τῶν ἐγγρα- 
φησομένων. Ὅπερ οὗ πλεῖστοι περιἱστάμενοι πολλα- 
χῇ “διαστρέφειν ἠναγκάσϑησαν τά τὲ μέτρα καὶ τὰ 
σχήματα τῶν χωρῶν ὑπὸ τῶν πινάκων αὐτῶν; ὥσπερ 
καὶ μὴ ὑπὸ τῆς ἱστορίας χειραγωγηθέντες" καϑάπερ 
ὅσοι τὸ μὲν πλεῖστον μέρος τοῦ (ἢ) πίνακος ἀπένειμαν 
τῇ Ευρώπῃ κατὰ τὸ μῆκος καὶ κατὰ τὸ πλάτος, διὰ 
τὸ πολύχουν καὶ πυχνὸν τῶν ἐντασσομένων, τὸ δὲ ἐλα- 
χιστον τῇ μὲν Ασίᾳ κατὰ τὸ μῆκος, τῇ δὲ Διβύῃ κατὰ 
τὸ πλάτος διὰ τὸ ἐναντίον. ὃ. 8. Παρὰ γὰρ ταύτην 
τὴν αἰτίαν τὸ μὲν Ινδικὸν πέλαγος μετὰ τὴν Ταπρο- 
βάνην ἐπὶ τὰς ἄρχτους ἀπέστρεψαν, ἐνστάντος αὐτοῖς 

τοῦ πίνακος “πρὸς τὴν ἐπὶ τὰς ἀγατολὰς πφοχώρησιν, 
ἐπεὶ μηδὲν εἶχε τοιοῦτον ἐπὶ τῆς ὑπερκειμένης κατὰ τὸ 
βύρειον Σχυϑίας ἀντιπαραγράφειν. 

δ. 4. Τὸν δὲ δυτικὸν “Ὠκεαγὸν ἐστὶ τὰς ἃ ἀνατολὰς 

ἀπέστρεψαν πάλιν, ἐνστάντος αὐτοῖς τοῦ πίνακος ἐπὶ 
τὴν μεσημβρινὴν διάστασιν, ἐπεὶ μηδ᾽ ἐνταῦϑα τὸ τῆς 
ἐγτὸς Διβύης βάϑος ἢ τὸ τῆς Ινδικῆς εἶχέ τι δυνάμε- 
γον κατὰ τὸ συνεχὲς ἀντιπαρασταϑῆναι τῇ δυτικῇ 
παραλίῳ" ὡς καὶ διὰ τὰ τοιαῦτα τὴν περὶ τοῦ περιρ- 

: θεῖσιλαι, τὴν γῆν. ὅλην τῷ "Ὠκεανῷ ἘΞ ρει δὲ 

μὲν ἀπὸ γραφικῶν ἁμαρτημάτων, καταστρέψαι δὲ εἰς 
ἀσύστατον ἱστορίαν. Ἐπὶ “μὲν τοιαύτης κατὰ πίνα- 
κας διαιρέσεως ἐκφύγοιμεν ἂν τὸ Εἰ 07) μένον σύμπτωμα, 
εἰ ποιοίμεϑα τὰς διαιρέσεις οὕτως" ὥςτε τὰς μὲν πο- 
λυχουστέρας τῶν χωρῶν, ἢ μόνας, ἢ μετ΄ ολίγων ἀπο- 

λαμβάνειν τὸν πίνακα κατὰ μείζους τῶν κύχλων δια- 
στάσεις, τὰς δὲ ἀπύχγους καὶ μὴ διειλημμένας ὅλας 

μετὰ πλειόνων ὁμοίων ὑφ᾿ ἑνὸς περιέχεσϑαι πίναχος 
ΡΊΟΙ,. ΘΕΟΘΒ. Π. Ν 
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ἐν ἐλάττοσι τῶν κύκλων διαστάσεσιν. ὅ. ὅ. Οὐδὲν γὰρ 
ἔτι δεῖ καὶ πάντας τοὺς πίνακας ἀλλήλοις εἶναι συμ- 
μέτρους, ἀλλὰ μόνα τὰ ἕν ἑκάστῳ διασώζι! εἰν τὸν πρὸς 
ἄλληλα, λόγον, ὥςπερ ὅταν μόνην. χεφαϊὴν ὃ ὑπογράφω- 
μεν, τὰ “μόνης τὴς κεφαλῆς, 1 ἢ ὅταν μόνην χεῖρα, τὰ 
μόνης τῆς χειρὸς, οὐκ ἕτι δὲ καὶ τὰ τῆς κεφαλῆς 
τοῖς τῆς χειρὸς εἰς ἕν, εἰ μὴ ὅταν ὑφ ἕν σχῆμα 
ποιῶμεν ὅλον τὸν ἀγϑρῶπον. «4λλ᾽ ὅνπερ τρόπον 
τὸ πᾶν οὐδὲν κωλύει ποτὲ μὲν αὔξειν, ποτὲ δὲ μειοῦν, 
οὕτως οὐδὲ τῶν μερῶν, ὅταν ἢ καϑ' αὑτὰ, τὰ μὲν 

αὔξειν, τὰ δὲ μειοῦν πρὸς τὰς τῶν ὑποτιϑεμένων πι- 
γάχων εὐρυχωρίας. 

δ. 6. Οὐ παρὰ πολὺ δὲ ἕσται τῆς ἀληϑείας, καϑά- 
περ ἕν ἀρχῇ τῆς συντάξεως εἴπομεν, χαν εὐϑείας 
γθαμμὰς ἀντὶ τῶν χύχλων, ἐπὶ γοὺν τῶν κατὰ μέρος 
πινάκων παραγράφωμεν καὶ προσέτι τὰς μεσημβρινὰς 
μὴ συννευούσας; ἀλλὰ καὶ αὐτὰς παραλλήλους αλλή- 

λαις. Ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς δλης οἰκουμένης οἵ τοῦ πλα- 

τους χαὶ τοῦ μήκους ὅροι, κατὰ μεγάλας λαμβανόμε- 
γοι διαστάσεις; ἀξιολόγους ποιοῦσι τὰς τῶν ἄκρων 
κύκλων παραλλαγᾶς, ἐπὶ δὲ ἕχάστου τῶν πινάχων 

οὐκ ἕτι. δ. 7. Διὸ καὶ κατὰ τὸν λόγον τοῦ δίχα τέμνον- 
τος τὸν πίνακα παραλλήλου στίρὸς τὸν μέγιστον κύκλον 
ἐλέγομεν δεῖν ποιεῖσθαι τὰς μοιριαΐας παραβολας, 

ἵνα μηδὲ τὸ παρ᾽ ὁλὴην τὴν διάστασιν τοῦ πίνακος ἐν- 
δέον ἐπιξζητῶμεν, ἀλλὰ μόνον τὴν ἀπὸ τοῦ μεταξὺ πρὸς 
τὸ ἕτερον πέρας τῶν πινάκων. 
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Κεφ. β΄. 

Τίνα καϑ' ἕκαστον τῶν πινάκων 
« .- 

ὑπογράφειν ἁρμόζει; 

δ. 1. Τῆς τοιαύτης τοίνυν προϑέσεως ἐπερχόμενοι 
τὰς διαιρέσεις, [τοὺς] τῆς Ευρώπης ἐποιησάμεϑα πί- 
γακας δέχα, τῆς “Διβύης πίνακας τέσσαρας, τῆς δὲ 

ὅλης “Ασίας πίνακας δώδεκα. Τὰς δὲ χαϑ' ἕχαστον 

ὑπογραφὰς να αἰμμὶ προτάσσοντες μὲν, τίνος τὲ 

ἐστιν ὁ πίναξ ἠπείρου, καὶ 1 πόσος, καὶ ποίας περιέχϑι 

χώρας, καὶ τίνα λόγον ( ὧν ἔχει ὁ διὰ μέσου αὐτοῦ 

παράλληλος ἔγγιστα πρὸς τὸν μεσημβρινὸν, καὶ τίς 

ὁλου τοῦ πίνακος γίνεται περιορισμός" ὑποτάσσοντες 

δὲ τῶν καϑ' ἑκάστην χώραν διασήμων πόλεων τὰ μὲν 
ἐξάρματα μετειλημμένα εἰς τὰ μεγέϑη τῶν ἐν αὐτοῖς 

μεγίστων ἡμερῶν, τὰς δὲ κατὰ μῆκος ἐποχὰς εἷς τὰς 

ἀπὸ τοῦ δι ᾿Ἱλεξανδρείας μεσημβρινοῦ διαστάσεις, 

ἤτοι πρὸς ἀνατολὰς ἢ πρὸς δυσμὰς μεγέϑεσι τῶν ἔγ- 

γιστα ὡρῶν ἰσημερινῶν, καὶ ὧν ὃ ζωδιακὸς ὑπέρκειται, 

πότερον ἁπαξ ἢ δὶς ὃ ἥλιος γίνεται κατὰ κορυφὴν, καὶ 

πῶς διακείμενος, πρὸς τὰς τροπάς. Ν Χο. Προς- 

δϑήκαμεν δ᾽ ἂν, καὶ τίνας τῶν ἀπλαγῶν ἔχου- 
σιν ἐπὶ τῶν κατὰ κορυφὴν τόπων; δὶ, συντηροῦντες 

ἐφαΐνοντο τὰ πρὸς τὸν ἰσημερινὸν πλάτη; τουτέστιν; εἶ 
διὰ τῶν αὐτῶν αἰεὶ παραλλήλων ἐφέροντο. 
δ. Ἐπειδήστερ ἀπεδείξαμεν ἕν τῇ μαϑηματικῃ 

συντάξει, ὅτι μεταπέπτει καὶ ἢ τῶν ἀπλανῶν σφαῖρα 

εἰς τὰ ἑπόμενα τοῦ κόσμου παρὰ τὰ τροπικὰ καὶ ἰση- 

Ν2 

5 

ιϑ [--} 
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μερινὰ σημεῖα, καὶ οὐ περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πό- 
λους, ἀλλὰ περὶ τους τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων χύ- 

κλου, καϑάπερ καὶ αἵ τῶν πλανουμένων " ὡς διὰ τοῦτο 
μὴ δύνασϑαι τοὺς αὐτοὺς ἀστέρας τῶν αὐτῶν τόπων 

ὅ αἰεὶ γίνεσϑαι κατὰ κορυφὴν, αλλὰ μεταχωρεῖν ἐξ 
ἀνάγκης, τοὺς μὲν αὐτῶν ἐπὶ τοὺς βορειοτέρους τό- 
πους τῶν προτέρων, τοὺς δὲ ἐ ἐπὶ τοὺς γοτιωτέρους σα- 
ΟἿ τὲ “}: ἔδοξεν ἢ ῇ τοιαύτη προσϑήκη τῆς ὑπογρα- | 

φῆς; ἐξὸν ἐπὶ τῆς κατὰ τῆν. τοιαύτην ὑπόϑεσιν ἀστε- 
10 θιξομένης ἡμῖν σφαίρας τὴν ἐν τοῖς ἐπιξητουμένοις 

χρόνοις ϑέσιν αὐτῆς πρὸς τὸν δὲ ἀμφοτέρων τῶν πό- 
λῶν κύχλον καϑιστάντας καὶ περιφέροντας ὁλην παρὰ 
τὴν τοῦ μένοντος μεσημβρινοῦ διῃρημένην πλευρὰν. 
σκοπεῖν τὸ σημεῖον αὐτοῦ, τὸ τοσαύτας ἀπέχοντος. 

16 τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας, ὅσας καὶ ὁ διὰ τοῦ ζητουμένου 
τόπου. ἐπὶ τὰ αὐτὰ παράλληλος καταλαμβάνει προ- 
χϑείρως, εἴτδ μηδ᾽ ὅλως τις ἐνεχϑήσεται δι᾿ ἐχείνου τοῦ 
τρλου τῶν ἀπλανῶν, εἴτε εἰσὶ πλείους, καὶ τίς, η, 

τίνες. 
20 δ. 4. Τούτων δὴ προδιωρισμένων, ἀρκτέον τῆς λοι- 

πῆς προϑέσεως ἔντευϑε». 

Κερ. γ. 

φῦ ὦ π ἢ ΠΝ ΞΔ 

δ. 1. Ὁ πρῶτος πίναξ τῆς Εὐρώπης “τεριἔχϑι 

οὗ τὰς Βρεταγικὰς γήσους 

σὺν ταῖς περὶ αὐτὰς γήσοις" ὃ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ 
παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσημβρινὸν, 0» τὰ 
ιὰ ἔγγιστα πρὸς τὰ . 
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δ. 2. Περιορίξεται δὲ ὁ πίναξ πάντοϑεν Ὠκεανῷ, 

ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν Γερμανικῷ, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας 
Βρεταγικῷ καὶ τῷ καλουμένῳ Ουεργιουίῳ, ἀπὸ δὲ 

δύσεως τῷ δυτικῷ, ἃ ἀπὸ δὲ ἄρκτων “Ὑπερβορείῳ καὶ 

τῷ καλουμένῳ “ουηκαλεδονίῳ. 
δ. 3. Ἢ μὲν οὐν Θούλη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν ἰσημερινῶν Ἀ, καὶ διέστηκεν «Αλεξανδρείας πρὸς 

σηῖε ὥρας ἰσημερινὰς β. 
δ. 4. Τῆς δὲ Ἰουερνίας γήσου 

αἱ ἐπίσημοι πόλεις" ἢ μὲν ὁμώνυμος τῇ νήσῳ πόλις 
Ἢ κου Οϑὺς τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει. ὡρῶν ἰσὴη Ἱμερινῶν 
ἴη, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δυσμὰς ὥραις 
τρισὶ καὶ τετάρτῳ. 

δ. ὅ6. Ἢ δὲ ἹΡαίβα τὴν μεγάλην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
ιη “ιβ΄, καὶ διέστηκεν “Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥραις 

τρισὶ καὶ πέμπτῳ. 
δ. 6. Τῆς δὲ 4λουΐωνος νήσου 
τὸ μὲν Πονδίνιον τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 

"η, καὶ διέστηκεν «“λεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥραις 
δυσὶ χαὶ γο΄. 
᾿ 7 Τὸ δὲ Ἐβόρακον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ὡρῶν. ἐξ 27, ( Ὁ καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς δύ- 
σεις ὥραις β γ΄. 

δ. 8. Τὸ δὲ ̓ Κατουρακτόνιον ἔχει τὴν μεγίστην 
ἡμέραν ὡρῶν [ῆ, καὶ ἐλ ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύυ- 

] σεις ὥραις β γ. 

δ. 9. Τὸ δὲ Π τερωτὸν στρατόπεδον ἕ ἔχει τὴν με- 
, γίστην ἡμέραν ὡρῶν η Ζ, καὶ διέστηκεν “ΑΔ λεξανδρείας 
πρὸς δύσεις ἃ ὥραις ἜΜΕῚ: 

. 8.10. Δούμν α δὲ ἢ γῆσος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέ- 
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ρα» ὡρῶν τϑ,, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις. 
ὥραις . 

8.11. Ἢ δὲ Ουηκτὶς νῆσος ἔχει τὴν μεγίστην 

δύσεις ὥραις δυσὶ τρίτῳ. 

Κεφ. δ΄. 

Εὐρώπης Πίναξ β΄. 

δ. 1. Ὁ δεύτερος πίναξ τῆς Εὐρώπης περιέχει 
τὴν Ἱσπανίαν πᾶσαν 

ἐν ταῖς τρισὶν ἐπαρχίαις σὺν ταῖς παρακειμέναις γνή- 
σοις. Ὁ δὲ διὰ μέσου αὐτῆς παράλληλος λόγον ἔχει. 
πρὸς τὸν μεσημβρινὸν, ὃν τὰ γ πρὸς τὰ ὃ ἔγγιστα. ὦ 

δ. 2. Περιορίζεται δὲ 0 πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν. 

τοῖς Πυρηναίοις ὄρεσιν, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ τ΄ 
Βαλλιαρικῷ καὶ τῷ Ιβηρικῷ πελάγει καὶ τῷ “Ηρακλείῳ 
πορϑμῷ μέχρι τῆς ἔξω ϑαλάσσης, ἀπὸ δὲ δύσεως. 
τῷ δυτικῷ ᾿Ὠχεανῷ, ἀπὸ δὲ ἄρκτων Κανταβρίῳ, 
ἸΩχεαγῷ. 

δ. 8. Τῆς μὲν οὖν 
“ουσιτανίας ἐπαρχίας 

ἢ μὲν Νώρβα Καισάφδια τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ἔχει ὡρῶν. ἰσημερινῶν ιὃ ἔγιῤ, καὶ διέστηκεν ᾿Ἵλεξαν- 
δρείας πρὸς δύσεις ἃ ὥραις ἰσημεριναῖς γ καὶ Φ’ 
ῇ δὲ Αὐγούστα Ἡμερίτα τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ἔχει ὡρῶν ιὃ ἦγ, καὶ διέστηκεν ᾿χλδξ νδρενας πρὸς 
δύσεις ὥραις γ Φ. 

δ. 4. Τῆς δὲ Βαιτικῆς 
ἢ μὲν Ἱσπαλὲὴς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ιὃ 
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γο΄, καὶ διέστηκεν ᾿Αἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥραις 

7 Ξ 

ἦ δὲ Καὶ ορδύβη τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ιὃ γιβ' ᾿ 
χαὶ διέστηκεν «ἡλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥραις γ γιδ'. 

ᾧ. ὅ. Τῆς δὲ Ταῤῥακωνησίας 
ῇ μὲν Ἀστουρίκα 47) ούστα τὴν μεγίστην ἡμέ- 

θαν ἔχει ὡρῶν ἰδ γιβ, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας 
πρὸς δύσεις ὥραις 7 γιδ᾽ 
ῆ δὲ Νέα Καρχηδὼν ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ὡρῶν ιὸ 7: καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 

ὧραις χε: 
ἡ δὲ Ταῤῥακὼν ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 

ι8 ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 
ὧραις β ἄγιβ: 

ἢ ἢ Κλουνία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιδ 

γ 3 καὶ διέστηκεν “Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὦ ὥραις 1 7: 

ῃ δὲ Καισάρδια Αὐγούστα τὴν μεγίστην ἡμέ- 

θαν ἔχει ὡρῶν. (8 ιβ΄ » καὶ διέστηκεν ““λεξανδρείας τιρὸς 
δύσεις ὦ ὥραις γ ιε΄. 

Γάδειρα δὲ ἡ νῆσος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν τὸ ΖΦ, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 

ὥραις 7 γ. 

Κεφ. ε΄. 

Ευρώπης Πίναξϑ 7- 

ξ. 1. Ὁ τρίτος πίναξ τῆς Εὐρώπης περιέχει 
τὰς Γαλλίας 

ἕν τέτρασιν ἐπαρχίαις σὺν ταῖς παραχειμέναις γήσοις. 

10 
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Ὅ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχξι πρὸς 

τὸν μεσημβρινὸν, ὃν τὰ β τι: τὰ .7: 

δ. 2. περιορίζεται δὲ ὃ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν 

Τερμανίᾳ Μεγάλῃ, Ἰταλίᾳ καὶ Ῥαιτίᾳ, ἀπὸ δὲ με- 
σημβρίας τῇ Γαλλικὴ θαλάσσῃ, (ἢ ἀπὸ δὲδύσβως. 

- δ᾽ -. 32 “. »"Ἢ 7 

τοῖς Πυρηναίοις ὁρεσι καὶ τῷ Αἰκουϊταγικῷ κολπῷ, 
ΡῚ τ ὝΚΤΕῚ - - 3 - 

ἀπὸ δὲ ἀρκτῶν τῷ Βρεταγνικῷ «Ὡχεξαγῷ. 

δ. 3. Τῆς μὲν οὖν 
ΑΠκουϊτανίας τσ ὙΘ ΟΣ: 

τὸ μὲν Μεδιολάνιον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ὡρῶν ι δ, καὶ διέστηκεν “Δλεξανδρείας πρὸς δύσεις. 

ὧραις ἰσημεριναὶς β γ΄. 

δ. 4. Ἡ δὲ Βουρδίγαλα τὴν μεγίστην ἡμέραν. 
ὡρῶν ἰδ Ζ, καὶ διέστηκεν «Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις. 
ὥραις Κὶ 2. 

δ. ὅ. Τῆς δὲ Αουγδουνησίας Γαλλίας 
τὸ μὲν Αὐγουστέ δουνον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέ- 

ραν ὡρῶν ι8 δ, καὶ διέστηκεν «Αλεξανδρείας πρὸς 

δύσεις ἃ ὥραις β γιβ΄ - 
« τ ᾿, 57 τ Υ ε Υ ε - 

τὸ δὲ “οὐγδουνον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 
Ἵν 772 Νὴ ᾿ 3 ξ γ τ ΄ εἴ [ 
ιξ ζ, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δύσεις ὥραις 

ἢ 

δι. Τῆς δὲ Βελγικῆς Γαλλίας 

τὸ μὲν Τησοριακὸν ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν. 
ὡρῶν ις ἔγ, καὶ διέστηκεν ᾿4λεξανδρείας πρὸς δύσεις, 
ὥραις Ζδ' 

τὸ δὲ Δου θοκ ὄττορον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν ις, καὶ διέστηκεν «ΑΓλεξανδρείας πρὸς δύσεις 

ὥραις β γιβ΄. 
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δ. 7. Τῆς δὲ 
ἸΝαρβωνησίας Κελτογαλατίας 

ἢ μὲν Μασσαλία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
ι δ΄, καὶ διέστηκεν “λεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥραις 

β γιδ΄ 
ἢ δὲ ΙΥ αρβὼν ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ιξ δ΄, 

καὶ διέστηκεν αΑλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥραις β. Ζιβὲ 

ἢ δὲ Οὐϊένν α τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιξ Ζ, 
καὶ «διέστηκεν “ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥραις βιά:2: 

ἡ δὲ Ν ἐμαυσος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 
ιξ γιβ΄ » καὶ διέστηκεν “Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ἃ ὥραις 

β Ζιε. : 

Κεφ. ς΄. 

τυ γοῦν τς ΤΠ δ τὸ ἃς 

δ. 1. Ὁ τέταρτος πίναξ τῆς Εὐρώπης περιέχει 
τὴν Μεγάλην Γερμανίαν 

τ »"ν Ἀ ΠΡ 7 ς ι ι Γ ΞῚ - 

συν ταῖς περὶ αὐτὴν νήσοις. Ὁ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ. 
παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσημβρινὸν, ὃν τὰ 7 
πρὸς τὰ 8. 

δ. 2. Περιορίζεται δὲ ὃ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν 
Ἴαζυξι Μετανάσταις, καὶ Σαρματίᾳ τῇ ἐν Εὐρώπτῃ, 
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Ῥαιτίᾳ καὶ ἸΝωρικῷ καὶ δυσὶ 
Παννογίαις, ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῇ διὰ Ῥήνου ποταμοῦ 

Ταλλίᾳ τῇ Βελγικῇ, ἀπὸ δὲ ἄρκτων Γερμανικῷ 
ἰῃχεαγῷ. 

δ.3. Τῶν δὲ ἐν τῇ Τερμανίᾳ διασήμων πῆνν ἥ 
μὲν Ἱμάσεια τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ις ἔ, 

ωι 

10 
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καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥραις δυσὶν 

ἔγγιστα" 
ἡ δὲ Δουππία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ις 

ιβ΄ » καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ἃ ὥραις α γ᾽ 

τὸ δὲ Ὲβ ουρό δουνον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν. ι8 ἐγιβ' » καὶ διέστηκεν ᾿Δλεξανδρείας πρὸς δύ- 

σεις ὥρᾳ μιᾷ καὶ τρίτῳ. 
δ. δεν, δέδιραγδνα γῆσος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέ- 

θαν ὡρῶν "ἢ; καὶ διέστηκεν “Αλεξανδρείας καὶ δύσεως 

ὥρᾳ μιᾷ. 

Κεφ. ζ. 

ὋΞξὐρώπης Πίναξ ε. 

δ. 1. Ὁ πέμπτος πίναξ τῆς 
Εὐρώπης περιέχει “Ῥαιτίαν; 
καὶ Ουϊνδελκίαν, 

χαὲ Ἰγωρικόν, 

καὶ τὰς δύο Πανγνονίας; 

καὶ τὴν Ἰλλυρίδα 
σιασαν σὺν ταὶς παρακειμέναις γήσοις. Ὁ δὲ διὰ μέ- 

σου αὐτοῦ παράλληλος ΠΝ ἔχει 7 πρὸς τὸν μεσημ- 

βοινὸν, ὃν τὰ μγ πρὸς τὰ ἕ 

δ. 2. Περιορίζεται δὲ ὁ τναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν 
Ἰάζυξι ψοτανάσταις καὶ Μυσίᾳ τῇ ἄνω, ἀπὸ δὲ με- 

σημβρίας Ἰταλίᾳ καὶ “Δδρίου κόλπου καὶ δΙακεδο- 
ἐς 3 " - 

; γίας μέρεσιν, ἀπὸ δὲ δυσ μῶν Γαλλίας καὶ Γερμανίας 
Γ ΕΣ τ τ ΒῚ Ὁ [) Π τ 

μέρεσιν, ἀπὸ δὲ ἀρκτῶν τῇ εγαλῃ Γερμανίᾳ δια 

τοῦ ποταμοῦ 4Ζανουβίου. 
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δ. 3. Τῆς μὲν οὖν Ῥαιτίας 
τὸ μὲν Β ριγά ντιον τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν ιξ γ, καὶ διέστηκεν «Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 

ὥραις β. 

δ. 4. Οὐϊνδελκίας 
ἢ δὲ Αὐγούστα Ουὶϊνδελικὼῶν ἔχει τὴν μεγίστην 

ἡμέραν ὡρῶν τε γ΄, καὶ διέστηκεν «Αλεξανδρείας πρὸς 
δύσεις ὥρᾳ α “7. 

δ. 5: Τοῦ δὲ ΙΤωρικοῦ 
ῆ μὲν. ̓ Δρελάτη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 

(8 ἐδ, καὶ διέστηκεν “Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρᾳ α 7 

τὸ δὲ Ἰούλιον Καρνικὸν ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέ- 
ραν ὡρῶν! (8 Ζ, καὶ δι ὐρτ ν᾽ ̓Αλεξανδρείας πρὸς δύ- 
σεις ὥρᾳ α γιεῖ. 

δ. 6. Τῆς δὲ ἄνω Παννονίας 
τὸ μὲν Παταύϊον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 

ἰδ Ζιβ΄, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 
ὥρᾳ α ΖΦ: 

ἢ δὲ Σκαρβαντία ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 
ι8 γ; καὶ διέστηκεν “Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρᾳ 
α 

ἢ δὲ Ἤμωνα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν (δ 
ἄγ, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρᾳ 
α «ιε. 

δ. 7. Τῆς δὲ κάτω ΤΠαννονίας 
τὸ μὲν Σέρβ ιγοὸν τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιξ 
ἄδ, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς ΠΑΩΩ͂Ν ὥρᾳ 
μιᾷ καὶ ἕχτῳ᾽ 

ἢ δὲ Μ' ουρσία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει, ὡρῶν ιδ 
ζη; καὶ διέστηκεν “Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρᾳ ἃ ς΄" 

0 
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τὸ δὲ Σίρμιον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ιδ 

Ζ, καὶ διέστηκεν «ἡλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρᾳ α ιδ΄. 

δ. 8. Τῆς δὲ Ἰλλυρίδος : 

ῇ μὲν Ἰάδ τς τῆς «Τιβουρνίας τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ἔχϑι, ὡρῶν ιξ ᾿ » καὺ διέστηκεν «Αλεξανδρείας πρὸς δυ- 

σεις ὥρᾳ α ε΄; 

ῇ ̓  ἜΣ δρῶνα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει. ὡρῶν ιδ 

γιβ » καὶ διέστηχεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ἃ ὥρᾳ α η΄: 

(Ὄ αἱ δὲ Σαλῶναι τῆς “Δαλματίας ὃ ἕχουσι τὴν μδ8- 

γίστην ἢ Ἱμέραν ὡρῶν ιδ 8 δ΄, καὶ διεστήκασιν «Δλεξανδρείας 
πρὸς δύσεις ὥρᾳ α η΄: 

ἢ δὲ Ν᾿ αρβῶνα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιδ 

Ζ, καὶ διέστηκεν «“λεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρᾳ α. ιβ΄. 

δ. 9. Ἡ δὲ Σπαρδῶνα γῆσος τὴν μεγίστην ἡμέ- 

ραν ἔχει ὡρῶν. (8 τὴ: ; καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς 

δύσεις ἃ ὥρᾳ μιᾷ 8. ιε΄. 

Κεφ. η. 

Εὐοώ πη, Πὰν ἃ Ἐς εἰ- 

δ. 1. Ὃ ἕκχτος πίναξ τῆς 
ΕῚ : 3 τ) 

Εὐρώπης περιέχει Ἱταλίαν ολὴν, 
4 ΄ 

καὶ τὴν Κύρνον νῆσον, 
καὶ τὰς περὶ αὐτὰς γήσους. 
Ὅ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς 
τὸν μεσημβρινὸν», ὃν τὰ Ἅ πρὸς τὰ δ. 

δ. 2. ἘΠ ΘΙ ΌΝΕΕ ΤΕ δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν 
᾿Ἰδρίᾳ κόλπῳ καὶ Ἰωνίῳ πελάγει; ἀπὸ δὲ μεσημβοί- 
ας Διγυστικῷ πελάγει καὶ Τυῤῥηνικῷ καὶ μέρει τοῦ 
“Αδριατικοῦ, ἀπὸ δὲ δυσ μῶν [τοῖς παρὰ τὴν Γαλλί- 
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αν» ᾿Αλπίοις ὄρεσιν, ἀπὸ δὲ ἄρκτων τοῖς τε ὑπὸ τὴν 
“Ῥαιτίαν καὶ Ουϊνδελκίαν ᾿Αλπίοις ὄρεσι καὶ τῷ ὑπὸ τὸ 
Ἱγωρικὸν ᾿Αλπίῳ ὄρει καλουμένῳ τϑ Καρουάγκᾳ καὶ 
μέρει τοῦ ᾿Αδρίου κὀλυίου. 

8. 8. Τῶν μὲν οὖν 
ἐν τῇ Ἰταλίᾳ 

ἐπισήμων πόλεων τὸ μὲν βασίλειον “Ῥώμη τὴν μεγί- 
στην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ἰσημερινῶν ἐ8::ιβ΄ " καὶ δια 
χεν “ἰλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρᾳ α Ζη: 

ἡ δὲ Νίκαια ἥτοον πλυ ον τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ἔχει ὡρῶν ιξ δ΄, καὶ διεστήκασιν “Ἱλεξανδρείας πρὸς δύ- 

σεις ὥραις βὶ η΄ : 
αἵ δὲ ΤΠ ΡΟ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχουσιν 

ὡρῶν. ιξ ιβ΄, καὶ διεστήκασιν -Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 
ὥρᾳ α τ 

δ. ᾷ. ἡ δὲ Νεάπολις τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν. ιὃ ἐγιβ' . χαὶ διέστηκεν «ἀλεξανδρείας πρὸς δύ- 

σεις ὥρᾳ α γ᾽ 

πἀνὸὶ Βφεντέσιον τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
“ὃ Ζγ; καὶ διέστηκεν ὙΠ ΕΣ. πρὸς δύσεις ὥρᾳ 

α Ξ΄. 

δ. π᾿. Ὁ) ὧδ ἀγκὼν ἔχει Τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 
(εξ Σο καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ἃ ὥρᾳ α 

καὶ ιδ΄ - 
ἢ δὲ Ῥά β εγνα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν με- 

σημβρινῶν (8 γιβ', καὶ διέστηκεν “λεξανδρείας πρὸς 
δύσεις ἃ ὥρᾳ α γιδ᾽: 

δ. 0. ἡ δὲ ἀκουιληΐα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὧν ιῈ Ζ, καὶ διέστηκεν «Δλεξανδρείας πρὸς δύσεις 

ΘΞῳ 9. “Θ 3. τῷ Φι 
(- Ὡν 
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ἡ δὲ Βενέουεντο ς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 

(8 ιβ » καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρᾳ 
ιδ΄ : 

ἤ δὲ Καὶ απύη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν (8 ιβ : 

καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ἃ ὥρᾳ α γ΄. 

δ. Ἵ. Τῆς δὲ Κύρνου γήσου 
Ὑμὴν “λερία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιὃ 

ἦγ; καὶ διέστηκεν «Πλεξανδρείας πρὸς δύσεις ἃ ὥραις β 

ἔγγιστα" 

ἢ δὲ ΜΙ αθεανὴ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ι8; 

καὶ διέστηκεν λεξαγδρείας πρὸς δύσεις ὥραις β 
ἔγγιστα. 

Κερ. 9΄. 

“Δ Ὲ πὦ πῇ δ, εἰ] αν ο ἘΠῚ 
δέ Ὁ ἕβδομος πίναξ τῆς 

Ε} ͵ 

Εὐρώπης περιέχει Σαρδω, 
Σικελίαν; 

τ » « Α 

καὶ τὰς περὶ αὐτὰς γήσους. 

Ὁ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς 
τὸν μεσημβρινὸν, ὃν τὰ ὃ πρὸς τὰ 8. ' 

δ. 2. Περιορίζεται δὲ ὃ πίναξ πάντοϑεν πελαγε- 
σιν, ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν τῷ «᾿δριατικῷ, ἀπὸ δὲ με- 

σημβρίας τῷ ἀφρικανῷ, ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ Σαρ- 
δώῳ, ἀπὸ δὲ ἃ ἄρκτων. «Ἱιγυστικῷ καὺ Τυῤῥηνικῷ. 

δ. ὃ. Τῆς μὲν οὐν Σαρδοὺς νήσου 
οἱ μὲν Σόλκοι τὴν με) στὴν ἡμέραν ἔχουσιν ὡρῶν 
ἰσημερινῶν ιὃ [} καὶ ὃ διεστήκασιν Ἀλεξανδρείας πρὸς 
δύσεις ὥρᾳ μιᾷ ἡμίσει τρίτῳ καὶ πεντεκαιδεκάτῳ" 
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ἢ δὲ Κάραλλις τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 

ιδ Ζ, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὦ ὥραις 
ᾶ ἘΣ 

ὃ δὲ πύργος [4ὲ]} βίσσωνος ἔχει τὴν μεγίστην 
ἡμέραν ὡρῶν ιὃ δ, καὶ διέστηκεν ᾿Δλεξανδρείας πρὸς 

δύσεις ἃ ὥραις βξ ἔγγιστα" 

ἢ δὲ Τουφουλλὶς ἢ ἹΝέα τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ἔχξι, ὡρῶν ιὃ χ » καὶ διέστηκεν “Δλεξανδρείας πρὸς δύ- 
σεις ὥραις β ἔγγιστα. 

δ. 4. Τῆς δὲ Σικελίας 
τὸ μὲν “ιλύβαιον ἔ ἔχξι τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 

ιὃ Ζ, καὶ διέστηκεν ““λεξανδρείας πρὸς δύσεις ὦ ὥρᾳ 
α Φιε: 

αἵ δὲ Συρακοῦσαι τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχουσιν 

ὡρῶν. ιὃ Ζη; καὶ διεστήκασιν ᾿Δλεξανδρείας πρὸς δύ- 
σεις ὥρᾳ ἃ 7ιδ΄ - 

ἢ ̓ : Μεσήνη τὴν μεγίστην ἥμέραν ἔχει ὡρῶν τὸ 
Ζδ, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρᾳ α 
γιξ᾽" 

αἱ δὲ Καὶ δνυτούριπαι τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχουσιν 
ὡρῶν. ιὃ 7: καὶ τ πα πὸ: ᾿Δλεξανδρείας πρὸς δύ- 
σεις ὥραις α γη: 

ῇ δὲ Σεγέστα τὴν μεγάλην ἢ ἡμέ ἕραν ἔχει ὡρῶν ιὃ 
Ζ, καὶ διέστηκεν «Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ἐ ὥρᾳ α Ζιδ: 

ἢ δὲ Κατάνη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιὃ 
γο΄. » καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὺς δύσεις ὥρᾳ ἃ 

γιδ΄ . 

ωι 
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Υ̓͂ 

Κεφ. . 
3 ͵ 7 ψ' 

Ευρώπης Πίναξ η. 
“τε 3}, 

δ. 1. Ὃ ογδοος πίναξ 
- Ῥ ’ὔ ᾿ ᾿ Ξ 5, δὼ Υ 

τῆς Ευρῶπης περιέχει τῆν ἕν αὐτῃῇῃ Σ αρματέαν; 
΄ 

δ καὶ τὴν Ταυρικὴν Χερσονησον. 
ὁ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἕ ἔχει πρὸς τὸν 

μεσημβρινὸν, ὃν τὰ ιὰ πρὸς τὰ ἡ. 
. 3. “εριορίζεται δὲ ὃ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν. ξ-} 

Βοσπόρῳ Κιμμερικῷ καὶ Ιαιώτ!δι λίμνῃ καὶ Ταναῖδι 

10 ποταμῷ κατὰ τὴν ἐν τῇ «σίᾳ Σαρματίαν, ἀπὸ δὲ με- 
- “ Ὁ “ 

σημβρίας Ποντικῇ ϑαλασσῃ καὶ Μυσίας τῆς κατῶ 
΄ Ξ) ἥς 3 « 

μέρει καὶ ΖΔακίᾳ, καὶ Ιαζύυξι ἹΜετανᾶσταις, απὸ δὲ 
, - τὰν ἢ δύσεως τοῖς καλουμένοις Σ᾽αρματικοῖς ορεσι καὶ Γερ- 

Γ Ἀ 39.. ΄ - 3 ι Ἴ 2}} Ξ 

μανίᾳ καὶ Ουϊστούλᾳ ποταμῷ, απὸ δὲ ἀρκτῶων Ουε- 
- 2 - -939 »" 3 "4 ἃ 

15 γεδικῷ κόλπῳ τοῦ Σαρματικοὺ “Ὥκεανου; καὶ ξτι αγγώ- 
στῳ γῆ. 

δ. ἜΝ: διασημοτέρων 
ἐν τῇ Σαρματίᾳ 

͵ ε ἢ Εν ι ͵ Ξ ΕΣ 
ποόλεῶν ἡ μὲν Ταμυρακη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
« Ὁ Ὁ -Ξ-- 39 κ 

ο0 ὥρῶν ἰσημερινῶν (5, καὶ διέστηκεν «λεξανδρείας πρὸς 
΄ [4 - 7 

δύσεις ὠρας ἰσημερινῆς πεντεκαιδεκάτῳ. 
᾿Ξ τ δὲ - ΄ 327 τ Γ΄ ἐπ ΤΡ 
(Ὁ Τὸ δὲ Ναύαρον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ἐν ΞΞ ΄ . ΣΈΟ Ξῇ " ι ΄ 

ὡρῶν ις δ΄, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δυσεις 
ε΄ Ὁ 32 χ, 

ὥρας μιᾶς ογδοῳ" : 
995. δὲ Ολβία ἡ καὶ Βορυσϑενὶς τὴν μεγίστην 

ες Π ΡΥ π᾿ -» - , ἣΝ " 3 ξ " 

ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ις ιβ΄, καὶ διέστηκεν «Αλεξανδρείας 
τ ν, [σ᾽ - ΓΑ 

προς δυσεις ὥρας μιᾶς 8΄. 
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δ. 4. Τῆς δὲ Ταυρικῆς Χερσονήσου 
ἢ μὲν Θεοδοσία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 

ι8 “Ζγ, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς ΝΣ 

ὥρας μιᾶς ε΄ 
ἢ δὲ Παντικαπαία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν ιξ 4γιβ', καὶ διέστηκεν «Αλεξανδρείας πρὸς ἀνα- 
τολὰς μιᾶς ὥρας δ΄. 

Κεφ. ια΄. 

Εὐδωπηθ πίναξ 9. 
ς 

δ.1. Ὁ ἔἕννατος πίναξ 
Ὁ 3. ἢ ᾿ ἘΞ ΄ 

της Ευρωπης περιέχει Ιαζυγας Μεταναστας 
χαὶ Δακίαν, 

τ ͵ 

καὶ τὰς δυο υσίας, 
Ἃ ἤ; 

καὶ Θρᾳκην; 
Υ ΄ 

καὶ Χερσονήσον. 
π᾿ 

0 δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλλ᾽ Ἴλος λόγον ἔχει πρὸς 

τὸν μεσημβρινὸν, ὃν τὰ μγ πρὸς τὰ ξ. 
δ. 2. εριορίζεται δὲ ὃ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν 

Ποντικῇ ϑαλάσσῃ καὶ Θρᾳκίῳ Βοσπόρῳ καὶ Προπον- 
ἘΣ, Ἀν τ ΄ 

τίδι καὶ ᾿Ελλησπόντῳ, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Αἰγαίῳ. 
πελάγει καὶ Μακεδονίᾳ, ἀπὸ δὲ δύσεως Παννονίᾳ τῇ 

7 Ἂ 7) , Π 3 τ δὲ ΒῊ [2 - 

χατῶ καὶ ΖΔαλματιᾳ, ἀπὸ ὃὲ ἀρίτων Σαρματίιᾳᾷ τῇ 

ἐν Εὐρώπῃ. 

δ. 8. Τὸ μὲν οὖν Βόρμανον 
τῶν Ταζύ γῶν 

ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ις, καὶ διέστηκεν .41}8- 
ξανδρείας πρὸς δύσεις ὡραις α ιβ΄. 

ΡΊΟΙ,.. ΘΕΟΘΒ. 1. ο 

10 

20 

26 
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8. Δ. Τῆς δὲ Δακίας 
αἵ μὲν Σαλῖναι τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχουσιν 

ὡρῶν ιξ Ζγ; καὶ διεστήκασιν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 

ὥρας μιᾶς 2γ; 
ἡ δὲ Ζαρμισογέϑουσα τὸ βασίλειον ἔχει τὴν 

μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ιξ Ζ, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρεί- 
ας πρὸς δύσεις ρας μιᾶς Ζγ. 
δ Τῆς δὲ Μυσίας τῆς ἄνω 

ἢ μὲν Ῥαιτιαρία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
ι8 δ΄, καὶ διέστηκεν πττ τῖς πρὸς δύσεις ὥρας 
μιὰς Ζδ. 

οἱ δὲ Σκοῦποι τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχουσιν 
ὡρῶν ιξ ε΄, καὶ διεστήκασιν «Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 
ὥρας μιᾶς « καὶ δ΄. 

δ. 6. Τῆς δὲ Μυσίας τῆς κάτω 

ἢ μὲν Ὁδησσὸς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 
ιξ Ζ, καὶ διέστηκεν «λεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρας 

μιᾶς γ'" 
ς δὲ τε 27 ι Υ̓ ε Γ ς - --Ὁ 

ἡ δὲ Οἴσκος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ιδ΄. 
7 - Ε ι ’ 

δὴ, καὶ διέστηκεν Αλεξανγδρείας πρὸς δυσεις ὥρας 

μιὰς Ζιβ. 

δι: 1ης δὲ Θρᾷκης 
ἡ μὲν Αἶνος τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιξ ιβ΄, 

παὶ διέστηκεν “Δλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρας μιᾶς 
τρίτῳ καὶ ογδόῳ" 

ἡ δὲ ᾿ἀπολλωνία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
ι8 γιβ', . καὶ ὍΣ «λεξανδρείας πρὸς δύσεις μιὰς 

ὥρας γ΄ 
τὸ δὲ Βυζάντιον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ι8 

δ΄, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις μιᾶς ὥρας 
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( ) Ἡ δὲ Πέρινϑος ἔχει τὴν μεγίστην ὡρῶν ιδ ΞΕ 

καὶ, διέστηκεν ᾿Δλεξανδρείας πρὸς δύσεις μιᾶς ὥρας 
τὸ γ΄. ; 

ἢ δὲ ΙΤικόπολις τὴν μεγίστην ἔχει ὡρῶν. ι8 ς΄» καὶ 
διέστηκεν «Ἵλεξανδρείας πρὸς δύσεις ἃ ὥρας μιὰς Ζιε. 

ῃ δὲ ἄυσιμ αχία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
(8 (4 » καὶ διέστηκεν Δλεξανδρείας πρὸς δύσεις μιᾶς 
ὥρας τὸ γι. 

δ. 8. Ἢ δὲ ΠρΟΆΟ 7[»} γησος ἕχει τὴν μεγίστην ἡμέ- 

ραν ὡρῶν ι8 “, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύ- 

σεις ὥρας μιὰς τρίτῳ ἔγγιστα. 
δ. 9. Τῆς δὲ Χερσονήσου 
ἢ μὲν Ἐλαιοῦς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν (8, 

καὶ διέστηκεν “ἀλεξουδροίας, πρὸς δύσεις μιᾶς ὥρας 

τρίτῳ. 
8.10. Ἢ δὲ Σηστὸς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ὡρῶν (8 Ζ, καὶ διέστηκεν “Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 

μιὰς ὥρας τρίτῳ. 

Κεφ. ιβ΄. : 

τὺ πη ΠΥ ΟΞ, ἐὩν ἷ 
ς 

δ. 1. Ὁ δέκατος πίναξ καὶ τελευταῖος τῆς Εὐρώπης 
περιέχει ΄ ΜΙακεδονίαν 
καὶ τὴν Ππειρον 
καὶ τὴν Αἀχαΐαν 
ΤΡ ἧι τὴν Πελοπόννησον 
καὶ τὴν Κρήτην 
καὶ τὴν Ευβοιαν 

Ο2 

οι 

1ο 

20 

κΚῷ 
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σὺν ταῖς περὶ αὐτὰ νήσοις. Ὃ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ 
παρόλληλος λόγον ἔχει, ὃν τὰ ζ πρὸς τὰ ὃ. 

δ. 2. περιορίζεται δὲ ὃ πίναξ ἀπὸ μὲν ἂν ατολῶν 

Αἰγαίῳ πελάγει, καὶ Μιυρτώῳ καὶ π΄ ἀπὸ δὲ 

μδσημβρίας “Αδριατικῷ πελάγει χαὶ “ιβυκῷ, ἀπὸ 

δὲ δύσεως ἸΙωνίῳ πελάγει καὶ -Αδριατικῷ » ἀπὸ δὲ 

ἄρκτων Δαλματίᾳ καὶ Μυσίᾳ τῇ ἄνω καὶ Θρᾷκῃ. 
δ. 8. Τῶν μὲν οὖν 

ἐν τῇ Μακεδονίᾳ 
διασήμων πόλεων τὸ μὲν Δ υῤῥά χιον ἔχει τὴν μεγί- 
στην ἡμέραν ὡρῶν ἰσημερινῶν ι8, καὶ διέστηκεν .41λε-- 
ξανδρείας. πρὸς οὐκ εν ὥρας διμοίρῳ᾽ 
᾿δ. 4. ἡ δὲ Θεσσαλονίκη τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ἔχει ὡρῶν ιδ ιβ΄, καὶ διέστηκεν «Δλεξανδρείας πρὸς 
δύσεις ὥρας μιὰς διμοίρῳ" 

δ. ὅ. ἢ δὲ μφίπολις τὴν μεγίστην ἡμέραν. ἔχει 
ὡρῶν ι8, καὶ διέστηκεν «“λεξανδρείας πρὸς δύσεις ὦ ὥρας 

μιὰς γ΄ η΄ 
δ. 0. ἡ δὲ Ἣρ ἀκλεια τὴν μεγίστην ἢ, μέραν ἔχϑι 

ὡρῶν ιξ γ, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 

μιᾶς ὥρας 1 ἡμίσει καὶ γ᾽ 
δ. 7. ἡ δὲ Εδεσσα τὴν μεγίστην ἡμέ ραν ἔχει ὡρῶν 

ιὃ γιβ » καὶ διέστηκεν Δλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρας 

μιᾶς γη " 
δ. 8. “ δὲ Ππέλλα ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 

ιδ ἔγιβ' ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν ᾿“Ιλεξαγνδρείας πρὸς 

δύσεις ἃ ὧρας τὸ γ ιδ΄ 

δ. 9. ἡ δὲ Δἄρισσα τῶν Πελασγιωτῶν ἔχει τὴν 
μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ιδ δ, καὶ διέστηκεν Αλεξαν- 
δρείας πρὸς δύσεις ὥρας Ζιε΄- 
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ἵ δ. 10. Ἥ δὲ Κασάνδρεια τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ἔχει ὡρῶν ιὃ “γιε', καὶ διέστηκεν «᾿λεξανδρείας προς 
δύσεις ὥρας μιᾶς Ζη: 

δ. 11. ἥ δὲ Δῆμνος νῆσος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέ- 
ραν ὡρῶν ιξΕ, καὶ διέστηκεν Δλεξανδρείας πρὸς δύσεις 

ὥρας μιὰς ἡμίσει. 

δ. 19. Τῆς δὲ Ἡπείρου 
ἢ μὲν Νικόπολις ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 

ιὃ Ζη,, χαὶ διέστηκεν ᾿Αλεξαγδρείας πρὸς δύσεις ὥρας 

ἡμίσει καὶ τρίτῳ" 
δ. 13. ἡ δὲ ᾿Αμβρακία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν ιὃ «δ, καὶ διέστηχεν ᾿Ἱλεξανδρείας πρὸς δύσεις 

μιᾶς ὥρας ἡμίσει καὶ τρίτῳ ἔγγιστα. 
δ. 14. ἵν ῃ δὲ ἐν τῇ Κερκύρᾳ γήσῳ 

πόλις ὃ ὁμώνυμος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν. ὡρῶν: :ὃ “Ζζη, 
καὶ διέστη; κεν ̓ Δλεξανδρείας πρὸς δύσεις ἃ ὥρᾳ α᾽’ 

δ. 15. ἡ δὲ Κεφαληνγία γῆσος τὴν μεγίστην ἡμέ- 
ραν ἔχει ὡρῶν ιδ «Ζιβ, καὶ διέστηκεν «Δλεξανδρείας 
πρὸς δύσεις ὥρας γε΄. 

δ. 16. Τῆς δὲ Αχαΐας 
αἵ μὲν Βοιώτιαι Θῆβαι τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ἔχουσιν ὡρῶν ιὃ δ, καὶ διεστήκασιν ᾿Αλεξανδρείας 
πρὸς δύσεις μιὰς ὥρας τὸ Ζ: 

δ. 17. τὰ δὲ ποτ α τὴν Ἵν μεγίστην ἡμέραν ἔχου- 

σιν ὡρῶν ιὃ Ζη . καὶ διέστηκεν ᾿Ἱλεξανδρείοις πρὸς 
ὩΣ ὥρας τὸ Ζιδ᾽ 

δ. 18, αἵ δὲ 4ϑῆναι τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχου- 
σιν ὡρῶν τὸ Ζιβ', καὶ διεστήκασιν “Δ4λεξανδρείας πρὸς 
δύσεις ὥρας μιᾶς ἡμίσει. 

10 
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δ. 19. Τῆς δὲ Πελοπογγήσου 
ἢ μὲν Μεσσήνη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν τὸ 

γιβ', καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις μιὰς 
ὥρας γιβ: 

δ. 20. ἡ δὲ Κόρινθος τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχϑι 
ὡρῶν ιδ Ζιβ΄, καὶ διέστηκεν ᾿ἀλεξαγδρείας τὸς δύσεις 
μιᾶς ὥρας Ζη: 

δ. 21. ἢ δὲ Τ'ἐγξα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
ιδ Ζ, καὶ διέστηκεν «ἡλεξανδρείας πρὸς δύσεις μιᾶς 

ὥρας τὸ Ζε: 

δ. 22. τὸ δὲ 1ρ0γος ἔχει τὴν. μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν ιδ Ζ, καὶ διέστηκεν .Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 

μιὰς ὥρας ): 

δ. 28. ἡ δὲ “ακεδαΐίμων ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέ- 
ραν ὡρῶν ιδ Ζ, καὶ διέστηκεν ᾿ἀλεξανδρείας πρὸς δυ- 

σεις μιᾶς ὥρας διμοίρῳ. 

δ. 24͵ Τῆς δὲ Ευβοΐας 

ἢ μὲν Χαλκὶς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ιὃ 
ἐδ, καὶ διέστηκεν ᾿Δλεξανδρείας πρὸς δύσεις μιᾶς ὥρας 

τὸ Ζ' 

ἡ δὲ Κάρυστος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ιὃ 
Ζη; καὶ διέστηκεν «Φλεξανδρείας πρὸς δύσεις μιὰς ὥρας 

γιδ΄. 
δ. 5: Τῆς δὲ Κρήτης γήσου 
ἢ μὲν Γόρτυνα ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ιὃ 

δη Γ καὶ διέστηκεν “Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρας 

μιᾶς γιβ΄ 
ῃ δὲ Καὶ γωσσὸς τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 

μεσημβρινῶν ιὃ ΓἼ ; καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς 

80 δύσεις ἃ ὥρας μιὰς ἮΝ 
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Κεφ. ιγ΄. 

ΠΡ ἡ ον ΠΠ  ν Ξε Ὁ: 

δ. 1. Ὁ πρῶτος πίναξ τῆς Διβύης περιέχϑι 
τὰς δύο Μαυριτανίας, 

τήν τξ Τιγγιτανὴν οι 

Ἃ ᾿ ῃ 
καὶ τῇ» τ υτ τ τος 

ὋὉ δὲ διὰ μέσου παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν 
μεσημβρινὸν, ὃν τὰ (Κ πρὸς τὰ ι8. 

δ... Περιορίζοται δὲ ὃ πίναξ ἀπὸ μὲν ἄνατο λῶν 

᾿Αφρικῇ; ὑπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἐγτὸς «ιβύη κατὰ 10 
Τοαιτουλίαν. ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ δυτικῷ «Ωκεανῷ, ἀπὸ 

δὲ ἄρκτων» Ἡρακλείῳ πορϑμῷ καὶ ἸΙβηρικῷ πελάγει 
καὶ Σαρδώῳ. 

δ. 8. Τῶν μὲν οὖν ἐν τῇ 
Τιγγιτανῇ ἈΓαυριτανέᾳ 16 

διασήμων πόλεων ἢ η μὲν Τίγγις τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ἔχει ὡρῶν ἰσημερινῶν ιὃ Ζ, καὶ διέστηκεν “᾿λεξανδρεί- 
ας πρὸς δύσεις ἃ ὥραις γ 4 ιβ΄. 

δ. 4, Ἢ δὲ Ζιλία (ἢ Ζειλία) τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ἔχει ὡρῶν ιδ γιξ΄, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πτρὸς 30 
δύσεις ἽΤῈ 7 Ζι: 

δ. 5. ( ν ἡ δὲ Αἱξ ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 
ιὃ γιδ΄ - καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὦ- 
ραις γ Ζιβ' 

δ. 6. ἡ δὲ Οὐολουβιλὶς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 25 
ὡρὼν ιδ γ΄, καὶ διέστηκεν «λεξανδρείας πρὸς δύσεις 
ὥρας γ Ζ. 
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δ. 7. Τῆς δὲ 
Καισαρηνσίας Μαυριτανίας 

ἡ μὲν Κάρτινα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιὃ γ΄, 
καὶ διέστηκεν “«Ἱλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὧραις 7 Ζιδ: 

δ. 8. ἢ δὲ Τὼ} Καισάρεια ἔχει τὴν μεγίστην 
ἡμέραν. ὡρῶν ιὃ δ΄, καὶ διέστηκεν “«Δλεξανδρείας πρὸς 
δύσεις ὦ ὡραις μ Ζγιδ᾽ 

δ. 9. αἱ δὲ Σ άλδαι τὴν μεγίστην ἡμέραν ἕγουσιν. 
ὡρῶν ιὃ ς΄, καὶ διεστήκασιν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 

ὥρας β Ζιδ: 

δ. 10. τὸ δὲ Ὄππιδον Ἱγέον ἔχει τὴν μεγίστην 
ἡμέραν ὡρῶν ιδ καὶ ιβ΄ ἣ καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας 
πρὸς δύσεις ὁ ὥραις δυσὶ γ΄ καὶ ιδ΄- 

δ. 11. ἡ δὲ ,2Ζουγάβαῤῥι τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ἔχει ὡρῶν ιὃ ε΄, καὶ διέστηκεν ἀλεξανδιείμ πρὸς δύ- 
σεις ὥραις, β βγ΄ καὶ ιδ΄. 

δ. 12. τ δὲ Τουβούσουπτος ἔχει, Τῇ» μεγίστην 

β 

ἡμέραν ὡρῶν ιὃ η΄, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς 

δύσεις ὥραις μ 2. 

Κεφ. ιδ΄. 

πη ΠύνΞ Ὁ: 

δ. 1. Ὁ δεύτερος πίναξ τῆς “ιβύης περιέχει 
τὴν Ἀφρικὴν 

χαὶ τὰς περὶ αὐτὴν γήσους. 

Ὃ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος, λόγον ἔχει πρὸς 
τὸν μεσημβρινὸν, ὃν τὰ ἐγ πρὸς τὰ (8. 

δ. 2. Καὶ περιορίζεται δὲ ὁ πίναξ, ἀπὸ μὲν ἀνα- 
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τολῶν Κυρηναϊκῇ, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἔντος 

“Μιβύῃ κατὰ Γαιτουλίαν καὶ τὴν Ἔρημον, ἀπὸ δὲ δύ- 
σεως ῆαυριτανίᾳ τῇ Καισαρηνσίᾳ; ἀπὸ δὲ ὁ ἄρκτων 

᾿Αφρικανῷ πελάγει. 

δ. 8. Τῶν δὲ ἐν τῇ Αἀφρικῇ 
διασήμων πόλεων Θά ἔθαπο Τῇ» μεγίστην ἡμέραν 
ἔχει ὡρῶν ἰσήη Ἱμδρινῶν ιὃ ς΄, καὶ διέστηκεν ᾿Δλεξανδρεί- 
ας πρὸς δύσεις ὥραις δυσὶν ὃ ἔγγιστα" 

δ. 4, ἡ δὲ Ἰτύκη ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 
ιδ ε΄, καὶ διέστηκεν ςλλξξανδρείας πρὸς δύσεις ὥραις 
α δ: 

δ. δ. “ δὲ ΤΠ ΟΖ ἢ δὼν ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν ιὃ 8΄, καὶ διέστηκεν «ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις 

ὧρας α ἐδ΄ 

δ. 6. ἥ δὲ ᾿Αδρούμητος ἢ ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέ- 
ραν ὡρῶν εὖ 8΄, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δυ- 

σεις ὥρας α Ζιβ' 

δ. 7. ἢ δὲ Μεγάλη “Μέπτις ἔχει τὴν μεγίστην 
ἡμέραν. ὡρῶν ιὃ η » καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς 
δύσεις ἃ ὥρᾳ μιᾷ καὶ πέμπτῳ" 

δ. 8. ἡ δὲ Κίρτα Ἰουλία ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέ- 
ραν ὡρῶν ιὃ ιβ΄, καὶ διέστηκεν «Δλεξανδρείας πρὸς δύ- 
σεις ὥραις δυσὶ καὶ δ΄- 

δ. 9. ἢ δὲ Σίκα Ουενερέα ἔχει τὴν μεγίστην 
ἡμέραν ὡρῶν ιδ ιβ΄, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς 
δύσεις ὥραις ( β' 

δ, 10. 06}: δὲ Βού λλα ῬΡηγία ἔχει τὴν μεγίστην 
ἡμέραν ὡρῶν ιὃ η΄, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς 
δύσεις ἃ ὥραις β' 

δ. 11. ἡ δὲ Οὐϑινα ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡ- 

10 
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ρὧὼν ιδὃ ιβ΄, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 
ὥρας α “δ: 

δ. 12. ἡ δὲ Θύσδρος ἔχει τὴν μεγίστην ἥμέραν 
ὡρῶν ιὃ ς΄, καὶ διέστηκεν «Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 
ὥραις α Ζιδ' 

δ. 18. ἢ δὲ ἈΙῆνιγξ γῆσος ἔχει τὴν μεγίστην 
ἡμέραν ὡρῶν. ιὃ ιβ΄ » καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς 

᾿ΉΕ ὧραις α γιδ᾽" 
δ. 14. ἡ δὲ ,«Κόσσυρα () Κόσσουρα) γῆσος ἔχει 

τὴν αὐτὸ ἡμέραν ὡρῶν ιὃ γ, καὶ διέστηκεν 41λε- 
ξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρᾳ μιᾷ καὶ ἕχτῳ" 

δ. 15. ἢ δὲ Μ' ολίτη γῆσος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέ- 
ραν ὡρῶν ̓  ὃς καὶ διέστηκεν ««λεξανδρείας πρὸς δύ- 

σεις ὥρᾳ α γ΄ καὶ η΄. 

Κεφ. ιε΄. 

π᾿ ΠΡ 

δ τεο τρίτος πίναξ τῆς «Διβύης περιέχει 

τὴν ς Κυρηναϊκὴν 

καὶ Αϊγυπτον 
τ ΓῸ Υ͂ ͵ «ς τ τ Υ͂ 5 

συν ταῖς παρακειμέναις ψῆσοις. 0 δὲ δια μέσου αὖ- 

τοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσημβρινὸν, ὃν 
τὰ γγ πρὶ ς τὰ ἕξ. 

ε 5 9 

δ. 2. Περιορίζεται δὲ ὃ πίναξ, ἀπὸ μὲν ἀνατο - 
- ΒΡ] - 

λῶν Ἰουδαίᾳ καὶ “ραβίᾳ Πετραίᾳ καὶ ““ραβικῷ κόλπῳ, 
5» ΔΚ ι ῃ οι τς "ΚΘ ΄ ' 
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἐντὸς Διβύη Ερημῳ καὶ 

τῇ πρὸς “ἴγυπτον «ιϑιοπίᾳ, ἀπὸ δὲ δύσεως “ἴφρι- 

κῇ καὶ τῇ Μεγάλῃ Σύρτει καὶ μέρει τῆς ἐντὸς «“ιβύης" 
ἘΥ « τ 93! - ἡ Ἃ 3 , 

ἀπὸ δὲ ἀρπτῶν «ἀιβυχῷ πελαγει καὶ «Διγυπτίῳ. 



ΑΞΒΙΟΛΕ ΤΑΒΌΠ, Α 1Π. 219 

δ. 8. Τῶν μὲν οὖν 
ἐν τῇ Κυρηναΐϊκῇ 

διασήμων, πόλεων ἢ μὲν τ θευ τι τὴν μεγίστην ἡμέ- 
ραν ἔχει ὡρῶν ἰσημερινῶν, ιὃ δ΄, καὶ διέστηκεν ᾿ἀλεξαν- 
δρείας πρὸς δύσεις ὥρας α ἰση Ἱμερινἢ ς 7ε΄- 

δ. ἄ. ἡ δὲ ἀρσινόη ἡ καὶ Τεύχειρα τὴν μεγί- 
στην ἡμέραν ἔχϑδι ὡρῶν ιδ ιβ΄, καὶ διέστηκεν ΑἍλεξαν- 
ἘΣ “πρὸς δύσεις ὥρας μιᾶς διμοίρῳ καὶ πεντεκαι- 

δεκάτῳ: 
δ. ὅ. ᾿ δὲ Ππτ ολεμαῖς τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν ιδ η΄, καὶ διέστηκεν «Δλεξανδρείας πρὸς δύσεις 
ὥρας ΖΦ δ 

δ. θ. ἡ δὲ ᾿“πολλωνία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιὃ η΄, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας μιᾶς διμοίρῳ" 

δ. 7. ἡ δὲ Κυρήνη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιὃ ιβ΄, καὶ διέστηκεν «Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 
ὥρας μιὰς διμοίρῳ. 

δ. 8: 5175 δὲ Ἰαρμαρικῆς “Διβύης 
ἢ μὲν Μεγάλη Χερ σόνησο ς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέ- 

ραν ὡρῶν ιὃ ιβ΄ » καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς δύ- 
σεις ὥρας α ιε΄. 

δ. 9. Τῆς δὲ Διβύης 

τὸ Παραιτόνιον τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
ιδ ιβ΄, καὶ διέστηκεν Δλεξανδρείας πρὸς δύσεις μιᾶς 

ὥρας τετάρτῳ. 
δ. 10. Τῆς δὲ Αἰγύπτου 

μὲν «Αλεξ ἀνδρεια ἕ ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν ιδ ιγ΄, καὶ διέστηκεν τοῦ διὰ τῶν Μακάρων γή- 
σῶν μεσημβρινοῦ πρὸς ἀνατολὰς ὧραις δ᾽ 

δ. 11. Τὸ δὲ Πηλούσιον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέ- 

1ο 

δ 
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ραν ὡρῶν ιδ ιβ΄, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς 
3 τ Ω «“ 

ἀνατολὰς μιᾶς ὥρας πέμπτῳ" 

8. 12. ἡ δὲ Μέμφις ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὦ 
- Ρ 3 - ἱ 

ὡρῶν ιδ, καὶ διέστηκεν «λεξανδρείας πρὸς ἀνατολὰς 

μιᾶς ὥρας ογδόῳ. 

δ. 43. Τῆς δὲ καλουμένης Θηβαΐδος 
ῆ Πτολεμαὺς Ἑρμείου τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ἔχει ὡρῶν ιχ ἐδ, καὶ διέστηκεν ᾿4λεξανδρείας πρὸς 
ἀνατολὰς μιᾶς ὥρας ογδόῳ" 

δ. 14. ῇ δὲ Δ1εγ ἀλη 4ιὸς πόλις ἔχει τὴν μεγί- 
στὴν ἡμέραν ὡρῶν. ιγ “Ζη » καὶ διέστηκεν “Αλεξανδρείας 
πρὸς ἀνατολὰς μιᾶς ὥρας ΠΣ 

δ. 15. Ἢ δὲ Συήνη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιγ Ζ, καὶ διέστηκεν “Αλεξανδρείας πρὸς ἄνατο- 

λὰς μιᾶς ὥρας τὸ (ῖ, ὃ δὲ ἥλιος ἀπαξ τοῦ ἕτους ἐν 
αὐτῇ γίνεται κατὰ κορυφὴν, ὅταν ἐπ᾽ αὐτὰς ἢ τὰς 
ϑερινὰς τροπᾶς. 

5. 10. Ὁ δὲ Ἄμμων ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν ιγ Ζγ; καὶ διέστηκεν 5.5 6: πρὸς δύσεις 

ὧρας γ΄. 
δ. 17 Ἵ) Ἢ δὲ Μεγάλη᾽ Οασις ἔχει τὴν μεγίστην 

ἡμέραν ὡρῶν Ψ Ἴ » καὶ διέστηκεν “«λεξανδρείας πρὸς 
δύσεις ὥρας τὸ ιε΄. 

δ. 18. Ὁ δὲ Μυὸς ὅρμος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν (7 ἐδ, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς ἀνατο- 
λὰς ἃ ὦρας μιᾶς ὃ 

δ. 19. ἡ δὲ Βερενίκη ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν (7 Ζ, καὶ διέστηκεν «“λεξανδρείας πρὸς ἀνατο- 
λὰς ὥρας μιᾶς τὸ δ΄" ὃ δὲ ἡλιος ἀπαξ τοῦ ἕτους ἐν 
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αὐτῇ γίνεται κατὰ κορυφὴν, οταν ἔπ αὐτὰς ἢ τὰς 
« ᾽ν 

ϑερινας τροσπας. 

Κεφ. ις΄. 

ΡΠ ἘΣ ἐν  Ξν ὃ" 
ς Γ - 

δ. 1. Ὃ τέταρτος καὶ τελευταῖος πίναξ τῆς “Διβύης 
ἢ ΄ ΑΝ π , 

περιέχει τὴν τε ἔντος Διβύην, 
τ 

καὶ τὴν Αιϑιοπίαν; 
γ ἘΣ ΖΑ - 

τὴν τὸ ὑπὸ “1ἰγυτῖτον», 
΄ « 

καὶ τὴν ἔντος 
τ - , 5 -ο“Ὗ 7 ς ι 4 ᾿ 

συν ταῖς παραχειμέναις αὐταῖς νησοις. Ὁ δὲ διὰ μέ- 
͵ τ 39 ι ι ͵ τ τ 

σου παραλληλος τὸν αὑτὸν ἔγγυς λόγον ἔχει πρὸς τὸν 
’ὔ 

μεσημβρινὸν. 
“ Ξὶ τ "] - 

. 3. Περιορίζεται δὲ ὃ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν 
9 ΄ 2 - ͵ - 

“«ραβίῳ κόλπῳ καὶ Ερυϑοᾷ ϑαλάσσῃ καὶ Βαρβαρικῷ 
7, Γ -- 23 - ΄ 9 ι 

πξλαγει καὶ μέρει τοῦ Ινδικοῦ πελάγους, ἀπὸ δὲ με- 
39 Ἕ Ὁ 2 ι Ὥ 39 7 

σημβρίας αγγνώστῳ γῇ; καὶ ἀπὸ δύσεως ἀγνώστῳ 
- Ὡ 2 - 3, ΝΥ - 

γ} καὶ δυτικῷ «Ὠκεανῷ, ἀπὸ δὲ ἄρκτων ταῖς τε δυσὶ 
: Χ9 - ΝΣ “»-» ᾿ Μ 7. 

Δ͵;αυριτανιαις καὶ “φρικῃ καὶ υρηναΐκη καὶ «“ιγυπτῷῳ. 

δ. 9. Τῶν μὲν οὐν 
ι ι τ ἄν , 

κατὰ τὴν ἔντος Διβυὴν 
ἢ 7 ε Π 3 Ὥ ι ᾽ 

διασημοτέρων πόλεων αἱ μὲν Αὐτο λάλαι τὴν μεγί- 
Ξ ΣΟΙ 3, Ρ Ὁ ΡΣ εΣ ἡ " ἘΞ » ᾿ Ἄ 

στην ἡμέραν ἔχουσιν ὡρῶν ἰσημερινῶν ιγ Φ, καὶ διε 
͵ 39 Ξ Υ̓͂ Α ͵ [σὲ ΝΥ ἂν 

στήκασιν “λεξανδρείας πρὸς δυσεις ὥραις τρισὶ καὶ 

τρίτῳ" ο δὲ ἥλιος ἅπαξ τοῦ ἕτους ἐχεὶ γίνεται κατὰ 

κορυφὴν, ὅταν. ἐπ αὐτὰς ἢ τὰς ϑερινὰς τροπάς. 
δ. ΠΗ “δὲ Ἰάρζειϑα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν τβ γι, καὶ διέστηκεν “Ἀλεξανδρείας - πρὸς δυ- 

σεις ὥρας ὅ γ ὃ δὲ ἥλιος δὶς τοῦ ἔτους ἐν αὐτῇ γίνε- 

οι 

το 

15 
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ται κατὰ πορυφὴν, ἀπέχων τῆς ϑεριγῆς τροπῆς ἐφ 

ἕκατερα μοίρας μὴ 7. 

δ. ὃ. Ἡ δὲ Θαμουδόκανα τὴν μεγίστην ἡμέραν ' 
ἔχει ὦ ὡρῶν ιγ7 Ζ, καὶ διέστηκεν «Αλεξανδρείας πρὸς δυ- 
σεις ὥρας β Φ «λαμβάνει δὲ δὶς τοῦ ἕτους τὸν ̓ ἥμον 
κατὰ κορυφὴν, ὅταν ἀπέχη τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ 
ἑκάτερα μοίρας γ7 γ. 

δ. 6. Ἧ δὲ Γείρα ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 
ἮΝ ιβ΄, καὶ διέστηκεν «Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὧρας 

μιᾶς Ζη : “λαμβάνει δὲ τὸν ἡλιον δὶς τοῦ ἔτους κατὰ 
κορυφῇ», ὅταν ἀπέχῃ τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ ἑκάτεροι. 

μοίρας μ ς΄. 
δ. ΤΣ ΠΡΟΣ Ταράμη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν ιγ δ΄, καὶ διέστηκεν «ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις. 
ὥρᾳ ἡ δι δῇ δὲ ἥλιος δὶς τοῦ ἕτους ἐν αὐτῇ ἼΠΕΜΙ ὁ 
κατὰ κορυφὴν, ἀπέχων τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ ἑκάτερα 
μοίρας κε. 

δ. 8. Τῆς δὲ 
ὑπὸ ἀϊγυπτον ΑΔ ἰϑιοπίας 

ι - ἜΑΡ τ ͵ εὐ 3 ες Ὁ 

τὰ μὲν Ιαπατα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχϑι ὠρῶν 
Ἐπὰ ε Ἂ Π 39 Γ ι 3 τ - 

ιγ ὃ, καὶ διέστηκεν “λεξανδρείας πρὸς ἀγατολὰς μιὰς ᾿ 
0) ΄ ε τῇ ΞΡ ι ὶ 
ὥρας ς΄" ὁ δὲ ἡλίος δὶς του ἕτους γίνεται κατα κορυ- ἢ 

« ΕΣ: τ - - 3 ΄, 
φὴν, ἀπέχων τῆς ϑεριγῆς τροπῆς ἐφ ἕχκατερα μοίρας. 

λα ς. 

δ.9. Ἡ δὲ Μ' Ἑρόη Τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ' 
7». καὶ διέστηκεν «Ἵλεξανδρείας πρὸς ἀνατολὰς ὥρας 

μιᾶς ιδ΄, λαμβάνει δὲ δὶς τοῦ ἕτους τὸν ἥλιον κατὰ κο- 
θυφῆν; ὕταν ἀπέχῃ τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ διάύρου 
μοίρας μ8 γ΄. 

δ. 10. Ἢ δὲ Πτολεμαὶς ἡ τῶν Θηρῶν ἔχϑι τὴν 
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μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν τ» καὶ διέστηκεν “ἡλεξανδρείας 
πρὸς ἀγατολὰς τ ὥρας τὸ γ᾽ ὃ δὲ ἥλιος δὲς τοῦ 
ἕτους ἔν αὐτῇ (ὃ 1 ἼΠ 16: κατὰ κορυφὴν, ἀπέχων τῆς 

ϑερινῆς τροπῆς ἐφ ἑκάτερα μοίρας μ8 γ. 

8.11. Ἣ δὲ 4 δούλη (ἢ Αδουλίς) τὴν μεγίστην 
ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιβ Ζδ, καὶ διέστηκεν ““λεξανδρείας 

πρὸς ἀγατολὰς μιᾶς ὥρας γιβ΄- λαμβάνει δὲ δὶς τοῦ 
ἕτους. τὸν Ἴλιον κατὰ κορυφὴν, ὅταν ἀπέχῃ τῆς ϑεριγῆς 

τροπῆς ἐφ ἑκάτερα μοίρας ξβ. 

δ. 1.5 Σ᾿ δὲ ΡῈ ἤρη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
ιβ ιβ΄, καὶ διέστηκεν τ ξρμδριμὸ πρὸς ἀνατολὰς 

μιᾶς ὥρας νγ΄ καὶ δ΄. τὸν δὲ ἥλιον δὶς τοῦ ἕτους λαμ- 

βάνει κατὰ πορυφῆν, ὅταν ἀπέχη τῆς ϑερινῆς τροπῆς 

ἐφ᾿ ἕκατερα μοίρας ξ5. 

δ. 18. Τὸ δὲ Πόσυλον ἄκρον ἔχει τὴν μεγίστην 
ἡμέραν ὡρῶν ιβ Ζ, καὶ διέστηκεν «Δλεξανδρείας πρὸς 
9 ι «, - Τὰ Ἑ - “' Ἀ ΕΣ Ἂν, Δ ῶἉ 

ἀνατολαᾶς ὥρας μιὰς δ, ο δὲ Ἴλιος δὶς τοῦ ἕτους ἐκεῖ 

γίνεται κατὰ ΠῚ 1» ἀπέχων τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ᾿ 
ἑκάτερα μοίρας ξη η. 

δ. 14, Τὰ δὲ" ρώ; ματα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν. ιβ γ; καὶ διέστηκεν “Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατο- 

λὰς ὥρας μιᾶς “ζ- τὸν δὲ ἥλιον δὶς τοῦ ἔτους λαμβάνει 

κατὰ κορυφὴν, ἀπέχοντα Ἰ ϑερινῆς τροπῆς ἐφ ἑχά- 
τερα μοίρας οξ. 

Κεφ. ἐξ: 

σις, ΜΠ ν ὦ Ξ᾿ ἘΣ 
« ῳ 39 

δ. 1. Ὁ πρῶτος πίναξ «Ασίας περιέχει 
7 

ΖΠονΤτΤΟ}) 
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καὶ : Βιϑυνίαν, 

καὶ τὴν ἰδίως Α σίαν, 
Γαλατίαν; 

καὶ Παμφυλίαν, 
καὶ Καππαδοκίαν, 
καὶ Κιλικίαν. 

Ὅ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ “παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς 

τὸν μεσημβρινὸν, ὃν τὰ 7 0 τὰ δ. 
δ. 2. Περιορίζεται δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν 

Ἀρμενίᾳ τῇ Μεγάλῃ καὶ μέρει Συρίας, απὸ δὲ με- 
σημβρίας πελάγεσι Καρπαϑίῳ καὶ “Ἱυκιαχκῷ καὶ 

Παμφυλίῳ, τῷ τε Χιλικίῳ Αὐλῶνι καὶ τῷ Ἰσσικῷ κόλ- 
πῳ, ἀπὸ δὲ δύσεως Βοσπόρῳ Θρᾳκπίῳ καὶ Προπον- 
τίδι καὶ Ἑλλησπόντῳ, καὶ πελάγεσιν Αἰγαίῳ καὶ Ἴκα- 
θρίῳ καὶ Μυρτώῳ, ἀπὸ δὲ ἄρκτων Ποντικῇ ϑαλάσσῃ. 

δ. 8. Τῶν μὲν οὖν 
ἐν τῇ Βιϑυνίᾳ 

διασήμων πόλεων ἢ μὲν Χαλκηδὼν τὴν μεγίστην 

ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ἰσημερινῶν ι8 δ΄, καὶ διέστηκεν .4λε- 
ξανδρείας. πρὺς δύσεις δ΄ μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς" 

δ. 4. ἢ δὲ ᾿Νικομήδεια τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ἔχει ὡρῶν ιξ ς΄ » καὶ διέστηκεν 4λεξανδρείας πρὸς δύ- 

σεις δ μιᾶς ὥρας" 

δ. ὅ. ῃ δὲ “πάμεια τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν (ξ β, καὶ διέστηκεν «λεξανδρείας πρὸς δύσεις 

- ὥρας μιᾶς ἕχτῳ " 

30 

δ. 6. ἡ δὲ Ἡράκλεια τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχϑι 

ὡρῶν τε ιβ΄, καὶ διέστηκεν «“λεξανδρείας πρὸς δύσεις 
μιᾶς ὥρας δεκάτῳ" 

8. 7. ἡ δὲ Νίκαια τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
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ὡρῶν ι8 η΄; καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 

δ΄ μιὰς ὥρας. 
δ.9. Τῆς δὲ ἰδίως Ασίας 

ἢ μὲν Κύζικος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ἰξ 
γ᾽, καὶ διέστηκεν «Δλεξαγδρείας πρὸς δύσεις ε΄ καὶ ( 

μιᾶς ὥρας: 
δ. 9. ἢ δὲ “4λεξ ἀγδρδια ῇ Τρωὰς Τὴν μεγίστην 

ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιξ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν Αλεξαν- 

δοείας πρὸς δύσεις ) γ᾽ μιᾶς ὥρας" 

δ. 10. (ἢ ἡ δὲ Πέργαμος τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ἔχει ὡρῶν ιὃ γιβ', καὶ διέστηκεν «4λεξανδρείας πρὸς 
δύσεις ε΄ μιᾶς ὥρας" 

δ. 11. ἡ δὲ Σμύρνα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιὃ ἐδ, καὶ διέστηκεν .«Ἱλεξανδρείας πρὸς δύσεις 

ογδόῳ μιᾶς ὥρας" 
δ. 12. ἡ δὲ Ἔφεσος τὴν μεγίστην διμέραν ἔχει, 

ὡρῶν ιὃ γο΄, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 

ἕχτῳ μιᾶς ὥρας" 
δ. 13. ἡ δὲ Μίλητος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ὡρῶν ιὸ ς΄, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις 

ς΄ μιὰς ὡρας" 
δ. 14. ἡ δὲ Κνίδος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 

ιδ Ζ, χαὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις δ΄ μιᾶς 
ὥρας" 

δ. 15. αἱ ὃ Σάρδεις ἢ ἔχουσι τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν ιὃ δ, καὶ διεστήκασιν ᾿᾿λεξανδρείας πρὸς δύσεις 
1 μιὰς ὥρας" 

δ. 16. ἢ δὲ “Μαγνησία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιδ γ΄, καὶ διέστηκεν ᾿Ακεξανδρείας πρὸς δύσεις η΄ 

μιᾶς ὡρας" 

ῬΤΟΙΣ, ΘΈΟ6Β. ἢ. Ρ 
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δ. 17. 2: δὲ πάμεια τῆς Φρυγίας ἔχει τὴν μεγί- 
στὴν ἡμέραν ὡρῶν ιὃ «δ, καὶ κεῖται ὑπὸ τὸν αὐτὸν 
ἔγγιστα τῇ «“λεξανδρείᾳ μεσημβρινόν" 

δ. 18. ἡ δὲ Κέβυρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιὃ δ, καὶ ὑπὸ τὸν αὐτὸν ἔγγιστα τῇ «ἀλεξανδρείᾳ 

κεῖται μεσημβρινόν" 
δ. 19. ῃ δὲ ἈΓιτυλήνη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχϑι 

ὡρῶν ιὃ ἢ), καὶ διέστηκεν «λεξανδρείας πρὸς δύσεις 
ὥρας μιὰς 7; 

δ. 20. ἡ δὲ Χῖος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν. 

τὸ Ζδ, καὶ διέστηκεν “4 λεξανδρείας πρὸς δύσεις δ' μιᾶς 
ὥρας" 

δ. 21. ἡ δὲ Ῥόδος ἕχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν. 
ιὸ Ζ, καὶ διέστηκεν 4λεξανδρείας πρὸς δύσεις η΄ μιᾶς 
ὥρας. 

δ. 22. Τῆς δὲ υκίας 

τὰ μὲν Πάταρα ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ιὃ 

Ζ, καὶ ὑπὸ τὸν αὐτὸν τῇ «᾿λεξανδρείᾳ κεῖται μεσημ- 
βρινόν᾽ β 

δ. 28. τὰ δὲ Πῆύρα τὴν μεγίστην ἣμ ἔραν ἔχει 
ὡρῶν ιὃ Ζιβ, καὶ διέστηκεν ““λεξανδρείας πρὸς ἀνα-᾿ 
ὦ μικρόν" 

δ. 24. ἡ δὲ Αν δριάκη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχεις 
ὡρῶν ιδ Ζιβ, καὶ ὑπὸ τὸν αὐτὸν ἔγγιστα τῇ Α4λεξαν- 
ὅν κεῖται μεσημβρινόν" 

δ. 25. ἡ δὲ Αιμύρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχϑι 

ὡρῶν ιδ Ζιβ', καὶ βραχὺ πρὸς ἀνατολὰς ἀπέχει τοῦ 
δι “Ζ4λεξανδρείας μεσημβρινοῦ. 

δ. 26. Τῆς δὲ Γαλατίας 
ἢ μὲν Σινώπη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιε΄ 
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δη΄ , καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς ἀνατολὰς δ΄ μιᾶς 
ὥρας" 

δ. 5 ἡιδὲ ἘΞ μισὸς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ὡρῶν ιε ὃ ἢ καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς ἄνατο- 

ΠΣ μιᾶς ὥρας γ᾽ 
« 32» 

δ. 28. ἡ δὲ Αγκυρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ΘΗ ΕΞ ΞΞ ’, Ν ΄ ΞΟ ΣΤ το Π ι 3 ᾿ 
ὡρῶν ιδ ἡ: καὶ διέστηκεν «᾿λεξανδοείας πρὸς ἀνατολὰς 

ῃ μιᾶς ὥρας" 

δ. 29, ἢ δὲ. Γέρμα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιξ ἡ; καὶ διέστηκεν «“λεξανδρείας πρὸς ἀνατο- 
λὰς ολίγον παντελῶς" 

30 ς δὲ “π - 3, ι ᾿ Ὅλων 

δι. . ἢ δὲ Πεσσινοὺς ἔχει τὴν μεγίστην ημέ- 
ραν ὡρῶν (ἰδ, καὶ μικρὸν διέστηκεν Αλεξανδροείας προς 

ἀνατολᾶς. 

δ. 51. Τῆς δὲ Παμφυλίας 
« τ Ι δ ᾿ Γ « Π 5͵ « Ὡ πὶ , 

ῃ μὲν Σ ἰδη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιὃ Ζιε, 
᾿ 3 ι 9 ι - 

καὶ διέστηκεν 4λεξανδρείας πρὸς ἀνατολὰς 8΄ μιᾶς 
ὦρας" 

δ. ὅ2. ἡ δὲ Πέρ γη τὴν μεγίστην ἦι ἰἔραν ἔχει ὡρῶν 
ιδ ἔιβ, καὶ διέστηκεν «Ἰλεξανδρείας προς ἀνατολὰς ιἴ 
μιᾶς ὥρας" 

δ. 89. ἡ δὲ Ἄσπενδος ἕχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν δ Ζιῤ, καὶ διέστηκεν “λεξανδρείας πρὸς ἀνατο- 

ἐς ς΄ μιᾶς ὥρας" 

34. ἡ δὲ Τ' ὃς ἔχει τὴ; ͵ ἡμέ ς ι΄ 84. η δὲ Τερμησσος ἔχει τὴν μεγίστην ημέ- 
ἱ ἘΣ ΠΑ τοὶ 7 ἐν - 3 ᾿ ι 5 
ραν ὡρῶν ιδ γ΄, καὶ διέστηκεν «λεξανδρείας πρὸς ανα- 
τολὰς 9΄ μιᾶς ὥρας. 

δ. 3. (ὦ Τῆς δὲ Καππαδοκίας 
ἡ μὲν Τραπεζοῦς ἔγχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 
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ιξ δ΄, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς ἀνατολὰς γ΄ 
μιὰς ὥρας" 

ὃ. 30. ἡ δὲ Κόμανα ἢ Ποντικὴ ἔχει τὴν μεγίστην 
ἡμέραν ὡρῶν τε ιβ΄, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς 

ἀνατολὰς τρίτῳ καὶ ογδόῳ μιᾶς ὥρας" 

δ. 87. τὰ δὲ Μαζακα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχϑι 
ὡρῶν ιδ ζγ, καὶ διέστηκεν «Δλεξαγδρείας πρὸς ἄνατο- 

λὰς γιε΄ μιὰς ὥρας. 

δ. 38. [Τῆς δὲ Μικρᾶς “Αρμενίας 
ἢ Κόμανα ἢ Καππαδοχκικὴ ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέ- 

ραν ὡρῶν ιὃ “δ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας 

πρὸς ἀνατολὰς «Φ μιᾶς ὥρας" 

δ. 39. ἡ δὲ Π]ελιτηνὴ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιὃ Ζγ, καὶ διέστηκεν ᾿“λεξανδρείας πρὸς ανα- 

Ὁ [σ᾽ 

5 τολὰς ἡμίσει καὶ τετάρτῳ μιὰς ὥρας" 
δ. 40. ἡ δὲ Νικόπολις τῆς Ἵηιρὰς ᾿Αρμενίας, 

ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ι8 η΄, καὶ διέστηκεν, 

«Αλεξανδρείας πρὸς ἀνατολὰς Ζιε΄ μιᾶς ὥρας" 

δ. 41. τὰ δὲ Σάταλα τῆς Μικρὰς “ἀρμενίας τὴν 
μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιξ ἡ; καὶ διέστηκεν “4λε- 
ξαγνδρείας πιρὸς ΕῸ ΤΩ ἡμίσει καὶ ὀγδόῳ μιᾶς ὥρας. 

δ: 42. Τῆς δὲ Κιλικίας 
! 

᾿ 

ἢ μὲν Σδλινοῦὺς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 
ιὃ ἐιβ' » καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς ΟΣ ΣΝ 

δ΄ μιᾶς ὥρας" 

δ. 43. ἡ δὲ Πομπηϊόπολις, ἡ καὶ Σ όλοι;, ἔχει 
τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ιὃ Ζιβ', καὶ διέστηκεν 4λε- 
ξανδρείας πρὸς ἀνατολὰς Ζ μιὰς ὥρας" 

δ. 44. ἡ δὲ Μαλλὸς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν, 
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ὡρῶν ιδ Ζιβ΄, καὶ διέστηκεν ᾿᾿λεξανδρείας πρὸς ἀνα- 
τολὰς Ζ μιᾶς ὥρας" 

δ. 45. ἡ δὲ Ταφσὸς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ὡρῶν ιὃ ξιβ΄ ϑ καὶ διέστηκεν “λεξανδρείας πρὸς ἀνα- 
τολὰς Ζ μιᾶς ὥρας" 

δ. 460. τὰ δὲ Ἄδανα ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν ιὃ Ζιβ΄ » καὶ διέστηκεν “Τλεξανδρείας πρὸς ἀνα- 

Ε χὴς Ζ μιᾶς ὥρας. 

Κεφ. τη. 

Ὑἴ Ὁ} }0:. ΡΠ ΡΠ ἘΞ: 

δ. 1. Ὁ δεύτερος πίναξ τῆς Ασίας περιέχει 
Σαρματίαν τὴν ἕν τῇ Ασίᾳ. 

Ὅ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς 
τὸν μεσημβοινὸν, ὃν τὰ ζ πρὸς τὰ ιβ. 

δ. 2, Περιορίζεται δὲ ὃ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν 

Σχυϑίᾳ καὶ μέρει Κασπίας ϑαλάσσης, ἀπὸ δὲ με- 

σημβρίας Εὐξείνου Πόντου μέρει καὶ Κολχίδι καὶ 
Ἰβηρίᾳ καὶ “Αλβανίᾳ, ἀπὸ δὲ δύσεως Σαρματίᾳ τῇ ἕν 
Ἐυρώπῃ. παὶ δ74 αιώτιδι λίμνῃ καὶ Βοσπόρῳ Κιμμερικῷ, 

ἀπὸ δὲ ὃ ἄρκτων ἀγνώστῳ γῆ. 
δ. ὃ. Τῶν δὲ ὀνομαζομένων 

ἐν τῇ Σ Σαφματίᾳ 

πόλεων ἢ μὲν Ἑρμών ασσα τὴν μεγίστη γ»ν ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ἰσημερινῶν, ἰδ ὅγ: ; καὶ διέστηκεν Πλεξανδρείας 
πρὸς ἀγατολὰς γ᾽ μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς" 

δ. ἤ, η δὲ Οἰνανϑία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν ἰδ 7 ἔγγιστα; καὶ διέστηκεν ̓ Ἱλεξανδρείας πρὸς 
ἘΒΕ διμοίρῳ ἔγγιστα μιᾶς ὥρας" 

ὧι 
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δ. ὅ. ἢ δὲ Ταν αἷς τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει, ὡρῶν 
ιξ ς΄ ̓ καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς ἀνατολὰς οἷς εἶ 

μιᾶς ὥρας" 
δ. 0. ἢ δὲ Τυρά μβη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχϑι, 

ὡρῶν. ἰς 8΄, καὶ διέστηκεν “τὴν πρὸς ἀνατο- 
λὰς ( μιὰς ὥρας" 

δ. 7. ἡ δὲ ΙΝαύαρις τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει, 
ὡρῶν ιζ δ΄, καὶ διέστηκεν ““λεξανδρείας πρὸς ἀνατο- 
λὰς γ΄ μιᾶς ὥρας. 

Κεφ. ιϑ'. 

0  σέα Πίναξ 

ὃ. 1. Ὁ τρίτος πίναξ τῆς “Ασίας περιέχει 
Κολχίδα, 

καὶ Ἰβηρίαν, 
9 

5. Ἀαὶ Αλβανίαν, 
καὶ τὴν Μεγάλην. Ἀρμενίαν. 
Ὁ δὲ διὰ ἡμέθ αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς 

τὸν μεσημβρινὸν, ὃν τὰ ιὃ πρὸς ἰδ. 
δ. 2. εριορίζεται δὲ ὃ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν 

μέρει τῆς Ὑρκανίας ϑαλάσσης καὶ ὁμοίως μέρει τῆς 
Μηδίας, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Μεσοποταμίᾳ καὶ 

9 - 

᾿Ἰσσυρίᾳ, ἀπὸ δὲ δύσεως Καππαδοκίᾳ καὶ μέρει τοῦ 
Εὐξείνου Πόντου, ἀπὸ δὲ ἄρκτων Σαρματίᾳ τῇ ἐν 
᾿Ασίᾳ. 

δ. 8. Τῶν μὲν οὖν ἐν τῇ Κ͵ολχίδι διασήμων πόλεων 
ἢ μὲν Διοσκουριὰς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ὡρῶν ἰσημερινῶν ιῈ “δ, καὶ διέστηκεν Α“λεξανδρείας 
πρὸς ἀνατολὰς γ΄ καὶ ιδ΄ μιᾶς ὥρας ἱσημεριγῆς. 
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δ:-. ἧ δὲ Φάσις ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 
(8 ΖΦ, χαὶ διέστηκεν “Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολὰς 

ἡμίσει καὶ τρίτῳ μιᾶς ὥρας. 

δ ὅ. Τῆς δὲ Ἰβηρίας 
ἢ μὲν -Α͂ τ ἄνισδα ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 

(δ Ζιβ' " καὶ διέστηκεν Δ 1 πρὸς ἀνατολὰς 

ὥρᾳ μιᾷ" 

δ. 6. ἡ δὲ ρμάκτικα τὴν μεγίστην ἡμέραν. ἔχϑδι 

ὡρῶν ιδ γιβ΄, καὶ διέστηκεν «Αλεξανδρείας πρὸς ἄνα- 

τολὰς ὥρᾳ μιᾷ. 

δ 7 Τῆς δὲ 4λβανίας 

ἢ μὲν Γαγγάρα (ἢ ΓΤαϊταρα) τὴν μεγίστην ἡμέ- 
ραν ἔχει ὡρῶν ἰδ «ζ, καὶ διέστηκεν ᾿ἀλεξανδρείας πρὸς 

ἀνατολὰς ὥρας μιὰς δ΄. 
δ. 8. ἡ δὲ Αλβανα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν ἰξ Ζ, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς ἀνατο- 
λὰς μιᾶς ὥρας γιβ' 

δ. 9. ἡ δὲ Ὅσσικα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
ιξ γη: χαὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς ἀγατολὰς 

ὥρας μιᾶςη. . 
δ. 10. Τῆς δὲ Μεγ ἀλη ς Ἀρμενίας 

Ἷ μὲν .Φφοταξάτα τὴν μεγίστην ἣμ ἔραν ἔχϑι ὡρῶν 
ΤΕΣ ΕΣ καὶ διέστηκεν «Αλεξανδρείας πρὸς ἀγατολὰς ὥρᾳ 
μιᾷ ς΄- 

δ. 11. ἡ δὲ 4 ὁμαουρία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ι8 δ᾽ ξ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν «Δλεξαγδρείας πρὸς 
ἀνατολὰς ὦ ὥρᾳ μιᾷ καὶ δεκάτῳ" 

δ. 12. Ί ἘΠ ΦΉΣ τ; τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν. ιὃ γ΄ ̓ καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξαγδρείας πρὸς ἀγνατο- 

λὰς ὥρᾳ μιᾷ καὶ ἕχτῳ" 

ῶωι 
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δ. 18. ἡ δὲ ᾿ἀρτέμιτα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιὃ Ζγιβ', καὶ διέστηκεν “λεξανδρείας πρὸς ἀγα- 

τολὰς ὥρας μιὰς ε΄: 

δ. 14. ἡ δὲ ᾿ἀρσαμόσατα τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ἔχει ὡρῶν ιδ, καὶ διέστηκεν Δλεξαγνδρείας πρὸς ἀνα- 
τολὰς Ζγ μιᾶς ὡρας. 

Κεφ. «΄. 

σία ςς ΠΠτν αἱ δ΄ ὃ΄. 
ε - 3 ᾿ 

δ. 1. Ὁ τέταρτος πίναξ τὴς «(σίας περιέχει 
Κύπρον; 

καὶ Συρίαν; 
καὶ Ιουδαίαν, 
χαὶ Αραβίαν Πετραΐαν, 
καὶ ραβίαν Ἔρημον, 
καὶ Βαβυλωνίαν, 

καὶ ἘΠ ΠΟ 
Ὁ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς 
τὸν μεσημβρινὸν, ὃν τὰ 8 πρὸς τὰ ς- 

δ}: Περιορίξεται δὲ ὁ εὐϑὰξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν 
39 

“Πσσυρίᾳ καὶ Σουσιανῇ καὶ μέρει τοῦ Περσικοῦ κόλ- 

που, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ τε μυχῷ τοῦ «ἀραβίου 
κόλπου καὶ τῇ Εὐδαίμονι ἀφαβίς, (ἢ) ἀπὸ δὲ δύσεως 
Κιλικίᾳ καὶ τῷ ̓ σσικῷ κόλπῳ καὶ ὶ πελάγεσιν “ϊγυπτίῳ 

καὺ Συριακῷ καὶ Π ἀμφυλίῳ καὶ Αἰγύπτου μέρει; ἀπὸ 
δὲ ἄρκτων τῷ τὸ Κιλικίῳ αὐλῶνι καὶ μέρει τῆς ΚΚαπ- 
παδοκίας καὶ τῆς Τεγάλης “Τρμενγίας. 

δ. ὃ. Τῶν μὲν οὐν 
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ἐν τῇ Κύπρῳ 
διασήμων πόλεων ἢ μὲν Πάφος ἔχει τὴν μεγίστην 
ἡμέραν ὡρῶν ἰσημερινῶν ιὃ γιβ', καὶ διέστηκεν. “Αλε- 
ξανδρείας πρὸς ἀνατολὰς δ΄ μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς. 

δ. ἤ, ἢ δὲ 4 μαϑοὺς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ὡρῶν ιδ γιβ' 5 καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς ἀνα- 

τὰν: γ᾽ μιὰς ὥρας καὶ ιε΄: 

δ. ὅ. ἡ δὲ Σαλαμὶς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν ιδ ἼΣ καὶ διέστηκεν «Τλεξανδρείας πρὸς ἄνατο- 

Ἐ: 7ι8' μιᾶς ὥρας. 

δ. 6. Τῆς δὲ Συρίας 

ἡ μὲν Ταοδίκεια ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 
ἐδ γιβ΄, καὶ διέστηκεν ᾿1λεξανδρείας πρὸς ἀνατολὰς Ζ 
μιᾶς ὥρας καὶ ιε΄: 

δ. 7. ἡ δὲ ᾿Αντιόχεια τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔγει 
ὡρῶν ιδ Φ, καὶ διέστηκεν «Αλεξανδρείας πρὸς ἀνατο- 
λὰς «Ζιε μιᾶς ὥρας" 

δ. 8. ἡ δὲ Ἱεράπολις ἐ ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν τὸ “2, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς αἀνα- 
τ ὰ Ζδ΄ μιᾶς ὥρας" 

δ. 9. ἡ δὲ Απάμεια τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
' ὡρῶν ιὃ γιβ' ἔ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν “Ἱλεξανδρείας πρὸς 

ἀνατολὰς ἔη μιᾶς ὥρας" 

δ. 10. Ἵ δὲ πὶ ἄλμυρα τῇ» μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιὃ γο΄ ἐγγιθ καὶ διέστηκεν “Αλεξανδρείας πρὸς 

ἀνατολὰς ἢ ἡμίσει καὶ τετάρτῳ μιᾶς ὥρας" 
δ. 11. ἡ δὲ Ἡλίου πόλις ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέ- 

ραν ὡρῶν ιὃ δ΄, καὶ διέστηκεν «Δλεξανδρείας πρὸς ἀνα- 

τολὰς ΖΦ μιᾶς ὥρας καὶ ιε΄- 
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δ. 12. ἡ δὲ Πανιὰς Καισάρεια ἔχει τὴν μεγί- 
στην ἡμέραν ὡρῶν ιὸ δ' ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν «4λε- 
ξανδρείας πρὸς ἀγατολὰς Ζ μιᾶς ὥρας" 

δ. 13. ἡ δὲ Δαμασκὸς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν ιὃ δ΄, καὶ διέστηκεν ᾿Δλεξανδρείας πρὸς ἀνατο- 

λὰς ἢ ἡμίσει καὶ δωδεκάτῳ μιᾶς ὥρας. ᾿ 

δ. 14, Τῆς δὲ ΕΒ. Ἰουδαίας 

ἢ μὲν Καισάρεια τοῦ Στράτωνος ἔχει τὴν μεγί- 

στὴν ἡμέραν ὡρῶν ιδὃ ς΄, καὶ διέστηκεν ““λεξαγνδρείας 
πρὸς ἀνατολὰς γιε΄ μιᾶς ὥρας. 

δ. 15. Ἶ δὲ Ασκαλὼν ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν ιὃ ἡ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν «“λεξανδρείας πρὸς 

ἀνατολὰς γι μιὰς ὥρας. 

δ. 10. Ἶ δὲ Τιβεριὰς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν τὸ σ' ᾽ καὶ δέδεκμεῦ “Δλεξανδρείας πρὸς ανατο- 
λὰς ΖΦ μιᾶς ὥρας" 

δ. 17. ᾿ δὲ Ιγεάπολις ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν ιὃ 7: καὶ διέστηκεν «ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατο- 
λὰς γιβ΄ μιᾶς ὥρας" 

δ. 18. ἡ δὲ Αἰλία Καπιτωλιὰς Ἱεροσόλυμα 

ἔχει ὡρῶν ιδ η΄, καὶ διέστηκεν «“λεξανδρείας πρὸς ἕω 
μιᾶς ὥρας γ΄ καὶ ιδ΄: 

δ. 19. Τῆς δὲ Πετραίας ἀραβίας 
ῆ μὲν Πέτρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρὼν ιὗ, 

καὶ διέστηκεν “«Αλεξανδρείας πρὸς ἕω μιὰς ὥρας τρίτῳ 

καὶ δεκάτῳ" 
δ. 20. ἡ δὲ Ἵ͵ή τ ρες ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 

ὡρῶν ιὃ ιβ΄, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς ἕω μιᾶς 
ὥρας Ζ καὶ ιε΄" 

δ. 21. τὰ δὲ Βόστρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχϑι 
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ὡρῶν ιὃ η΄, καὶ διέστηκεν “ΑΦλεξανδρείας πρὸς ἕω μιὰς 
ὥρας διμοίρῳ ἔγγιστα. 

δ. 23. (Αὗ Τῆς δὲ Μεσοποταμίας 

ἡ μὲν Ἔδεσσα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιὃ 
Ζη,, καὶ διέστηκεν ᾿«Δλεξανδρείας πρὸς ἕξω “δ μιᾶς 
ὥρας" 

δ. 253. ἢ δὲ Ν σιβιο ὃ ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ὡρῶν ιὃ δι » καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς ξω 

ὥρας μιᾶς Φ: 

δ. 24. τὸ δὲ Τικηφόριον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέ- 
ραν ὡρῶν ιὃ γιβ΄ » καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς 

ξω ὥρας τὸ Ὅν: 

δ. 25. ἡ δὲ 4ἀββανα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιδ ΖΦ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν “Αλεξανδρείας πρὸς 

ξω ὡρας μιὰς ς΄" 
δ. 26. ἡ δὲ Σελεύκεια τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν ιὃ γιβ΄, καὶ διέστηκεν -Αλεξανδρείας πρὸς ἔξω 

ὥρας μιᾶς δ΄. 

δῶν, Τῆς δὲ Βαβυλωνίας 

ἢ μὲν Βαβυλὼν» ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν 
ιδ γιβ΄, καὶ διέστηκεν ᾿“λεξαγδρείας πρὸς ἔω ὥρας 
μιὰς δ᾽ 

δ. 28. ἢ δὲ Βάρσιτα ἔχει. τὴν μεγίστην, ἡμέραν 
ὡρῶν ιὃ γ΄, καὶ διέστηκεν -Αλεξανδρείας πρὸς ἀνα- 
τ - ὥρας μιᾶς καὶ τετάρτῳ ἔγγιστα" 

δ. 29. ἢ δὲ Ὄρ χόη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 

ιδ ς΄, καὶ διέστηκεν “Αλεξανδρείας πρὸς ἕω ὥρᾳ μιᾷ 

καὶ πέμπτῳ" 
δ. 30. ἡ δὲ Τερηδὼν ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 
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ὡρῶν ἐδ ιβ΄ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν “λεξανδρείας πρὸς 
2 ς - Ἅ Υ͂ 

ξω ὥρᾳ μιᾷ καὶ τρίτῳ. 

Κεφ. κα΄. 

Ασίας Πίναξ Ἔ. 

δ. 1. Ὁ πέμπτος πίναξ τῆς «Ασίας περιέχει 
3 

“Ασσυρίαν; 
Ἃ ͵ 

χαὶ Σ᾽ ουσιανήν;) 

καὶ Μηδίαν, 
καὺ Περσίδα; 

Παρϑίαν τε 
ι ΡΒ 

καὶ τὴν ἔρημον Καρμανίαν. 
ζ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ “παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς 
τὸν μεσημβρινὸν, ὃν τὰ ὃ πρὸς τὰ 8. 

δ. ἃ. περιορίζεται δὲ ὃ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν 
3 5 τ ω] - 

“Πρείᾳ, απὸ δὲ μεσημβοίας τῇ Καρμαγίᾳ τε καὶ τῷ 
Περσικῷ κόλπῳ, ἀπὸ δὲ δύσεως τῇ τε Βαβυλωνίᾳ 
καὶ τῇ Μεσοποταμίᾳ καὶ μέρει τῆς Μεγάλης Αρμενί- 
ας, ἀπὸ δὲ ὰ ρ»τῶν τῆς τε “Ὑρκανίας ϑαλαάσσης μέρει 
καὶ τῇ χώρᾳ Ὑρκανίᾳ. : 

δ. ὃ. Τῶν οὖν ἐν τῇ “σσυρίᾳ 
διασήμων πόλεων ἢ μὲν ΤΥῖνος ἢ καὶ ΤΥ ιν ευὶ τὴν με- 

γίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιὃ «ιβ΄, καὶ διέστηκεν .41ε- 
ξαγνδρείας πρὸς ἕω ὥρᾳ μιᾷ καὶ ὃ: 

ῆ δὲ Ἄρβηλα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει, ὡρῶν ιδ 
Ζη΄,καὶ ὃ διέστηχεν ̓ λεβειφδρείας πρὸς ἕω ὥρᾳ μιᾷ καὶ 7: 

δ. ά, ἡ δὲ Κτησιφὼν τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιδ γιβ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν 4λεξανδρείας 
πρὸς ἕω ὥρᾳ μιᾷ καὶ γ΄. 
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ο ὃ. ὅ. Τῆς. δὲ Σουσιανῆς 
1 μὲν ὁμώνυμος αὐτῇ πόλις Σοῦσα τὴν μεγίστην 
ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιὃ γ᾽ καὶ διέστηκεν “λεξαγνδρείας 

ι 

πρὸς ἕω ὥρᾳ μιᾷ Ζ καὶ ιβ΄ 
Γε τ Γ « Π ε Υ͂ ΒΩ 

δ. θΘ. ἡ δὲ Τ᾽ αρείανα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὑπ ἘΥ κον πε τ ὔ Ἂ Γ 39 Γ ι 2) ε; 

ὡρῶν ιὃ ς΄, καὶ διέστηκεν «λεξανδρείας πρὸς ἕω ὥρᾳ 
μιᾷ καὶ ΖΦ ἕγγιστα- 

« ι ς 

δι. [ο. δὲ Πασινοῦ Χάραξ τὴν μεγίστην ημέ- 
θαν ἔχει ὡρῶν ιὃ ιβ,, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας 
πρὸς ἀνατολὰς τς μιᾶς γ τὴ 

δ. 9: Τῆς δὲ Μηδίας 
« «- σ-- (Ξ ε Ὁ 

ἢ μὲν. Κυρόπολις τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
ὅπ ᾽ 3 τ γ « - 
ι8, καὶ διέστητξεν Αλεξαγδρείας πρὸς ἕω ὥρᾳ μιᾷ καὶ 

͵ 

χο 
᾿ ε 5. ͵ τ ες [ 

δ.9. (ἢ ἡ δὲ Ἐκβάτανα τὴν μεγίστην ἡμέραν 
3» «νῷ ιὃ 4 Χ Υ 3 ἕξ ὃ ΓΑΕ τ 27 
ἔχει ὡρὼν ιδ γο. καὶ διέστηκεν «λεξανδρείας προς ξῶ 
[σ] Ὡ 

ὥρᾳ μιᾷ Ζ καὶ γ΄ 

δ. 10. ἡ δὲ Α αᾳ τὴν στην ἡμέραν ἔχει . δι 10. ἡ δὲ ἀρσακία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχ 
- (τ Γ 2 

ὡρῶν ιὃ Ζιβ΄, καὶ διέστηκεν “λεξανδρείας προς ἕω 
εἰ - . 

ὥρῳ μιὰ « και γ΄ 
δ 11 ΑΞ δὲ Εὐ τ Τ ε Π 27 

.11. ἡ δὲ Ευρῶπος τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
[εν ἘΣ Ἐξ 7 Γ 3 - γ ΒΩ 

ὡρῶν ιδ Ζιβ΄, καὶ διέστηκεν «λεξανδρείας πρὸς ἕω 
ε΄ " 

ὥραις β καὶ δ᾽ 
δ Τῆς δὲ Περσίδος 
ς ΤΟΥ; Ἑ " ᾿ ς ἢ 327 ε»ν - ’ 

ἡ μὲν .4ξιμα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιὃ γ΄, 
Ν ὃ " ἐ 3 ξ - ΠΕ πη τον, ΠΗ 

καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ἕω ὡρᾳ μιᾷ Ζ καὶ 75: 

δ. 13. ἡ δὲ Περσέπολις τὶ) στην ἡμέραν ἕ; 13 τη ρσέπολις τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
τ ΤΣ τὃ δ΄ Χ ὃ ᾿ 5 Ξ ὃ , τ 2’ « ἐν 
ὥρων ιὸ ὃ, καὶ διέστηκεν “λεξανδρείας προς ἕω ὠραις ἌΣ Ὁ ΠΝ 
β καὲλιε- 

ι τ 5ς 
δ. 14. τὸ δὲ Μαῤῥά ἄσιον τὴν μεγίστην ἡμέραν 
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εἴ ὦ - ;ὔ ᾿ 53 , ἔχει ρῶν ιὃ ᾿ » καὶ διέστηκεν «λεξανδοείας πρὸς ἕω 

ὥραις { θ καὶ Ξ΄ 
{κ τ ἘῚ ε - 

δ. 15. ἢ δὲ Ταύκη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔγει ὡρῶν 
ιὃ, καὶ διέστηκεν ᾿Δλεξανδρείας πρὸς ἕω ὥραις ( βὲ ἔγγι- 

στα. 

δ. 16. Τῆς δὲ Παρϑίας 
ἢ μὲν ἙἘπατόμπυλ ος τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν ιὃ γο΄ ; καὶ διέστη; γχὲν “«“λεξανδρείας πρὸς ξω 

ὥραις δυσὶ γ καὶ τε’: 
ε 5Ξ « .« 

δ. 17. ἡ δὲ Δμβρωδὰξ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ς ω π- Γ 9 ΄ τ 

ὡρῶν εἐ ἰδ ἐδ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν “λεξαγνδρείας πρὸς 
72 ᾿ 

τς ὥραις δυσὶ καὶ γ΄ ἔγγιστα" 
ες . 9 ͵ τ γ΄ Ἔ ΄ 37 

δ. 18. ἡ δὲ Αρτακανα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
« - ΞΞ ΕΣ τ ͵ 

ὡρῶν ἐδ δη, καὶ διέστηκεν 4λεξανδροείας πρὸς ἕω 
ο,; ’ ἿΑ 

ὥραις δυσὶ γ καὶ ιδ΄ 

Κεφ. κβ΄. 

ὙΠ σὺ Τὰ Θ᾿ ἘΣ 

δ. 1. Ὁ ἕχτος πίναξ τῆς “«Τσίας περιέχει 

τὴν Εὐδαίμονα “ραβίαν, 

χαὶ τὴν Καρμανίαν, 
τύ ; : 

σὺν τοῖς παρακειμέναις νήσοις. 
Ὁ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος, λόγον ἔχει πρὸς 
τὸν μεσημβρινὸν, ὃν τὰ ιὰ πρὸς τὰ ι. 

δι. τ τ τττ δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν 
Γεδρωσίᾳ καὶ Ινδικῷ πελάγει, ἀπὸ δὲ μεσημβ ρίας 
αὐτῷ τῷ ᾿Ινδικῷ πελάγει καὶ τῇ Ἐρυϑοὰ ϑαλαάσσῇ; 
ἀπὸ δὲ δ Ὁ “Τραβικῷ κόλπῳ, ἀπὸ δὲ ἄρκτων 
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ταῖς δυσὶν “Αραβίαις τῇ 18 Πετραίᾳ καὶ τῇ Ερήμῳ καὶ 
τῷ Περσικῷ κόλπῳ καὶ τῇ Ἐρήμῳ Καρμανίᾳ. 

δ. 3. Τῶν οὖν ἐν τῇ Εὐδαίμονι Δ ραβίᾳ διασή- 
μων πόλδων 

ἢ μὲν 4 οὐμεϑια τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
ἰσὴη "μεριγῶν Γ ἐγιβ', καὶ διέστηκεν “Δλεξανδρείας 1 πρὸς 

ἀνατολὰς ὥραν ἰσημερινὴν βέαν. 
δ. ἅ. Ἢ δὲ Βα δεὼ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 

ι)}7 δ΄, καὶ διέστηκεν “ἀλεξανδρείας πρὸς ἕξω μιὰς 

ὥρας ἢ ο δὲ ἥλιος. δὶς τοῦ ἕτους ἐκεῖ γίνεται κατὰ 
κορυφὴν » ἀπέχων τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφρ ἑκάτερα 
μοίρας 1. 

δ. ὅ. Ἢ δὲ Πούδνου τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν. ι7:. καὶ διέστηκεν ««λεξανδρείας πρὸς ἕω 

μιᾶς ὥρας. “ΖΦ χαὶ 2; τὸν δὲ ἥλιον δὶς τοῦ ἕτους λαμ- 

βάνει κατὰ κορυφὴν, ἀπέχοντα τῆς ϑερινῆς τροπῆς 
ἐφ ἑχάτερα μοίρας ὃ γ΄. 

δ. 6. Ἧ δὲ Πούζα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει, ὡρῶν 
ιβ Ζγ, καὶ διέστηκεν «ἡλεξανδρείας πρὸς ἀγατολὰς 

ὥρᾳ μιᾷ ἐγγιστα" ὁ δὲ ἥλιος ἐν αὐτῇ δὶς, τοῦ ἕτους 
ἐχεῖ γίνεται κατὰ κορυφὴν, ὅταν ἀπέχῃ τῆς ϑερινῆς 
τροπῆς ἐφ᾽ ἑκάτερα μοίρας » 

δ. “Ὁ ΝῊ δὲ ὍὌκηλις ἔχει τὴν μεγίστην. ἡμέραν 
ὡρῶν ιβ Ζδ, καὶ διέστηκδν ᾿αλεξανδρείας πρὸς ἀνα- 

τολὰς ὥρᾳ μιᾷ" ὃ δὲ ἥλιος ἐν αὐτῇ γίνεται δὶς τοῦ 
ἕτους χατὰ κορυφὴν; ἀπέχων ἐφ ἑκάτερα τῆς ϑερινῆς 
τροπῆς μοίρας γνϑ. 

δ. δ. Ε δὲ Αφαβὶ ἰα τὸ ἐμπόριον ἔχει τὴν μεγίστην 

ἡμέραν ὡρῶν ιβ γο΄ ἢ καὶ διέστηκεν “Ἀλεξανδρείας πρὸς 
ἀνατολὰς ὥρας μιᾶς γ΄ ὃ δὲ ἥλιος ἐν αὐτῇ δὶς τοῦ 
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ἕτους γίνεται κατὰ κορυφὴν; ἀπέχων ἐφ ἑκάτερα τῆς 

ϑερινῆς τροπῆς μοίρας »ϑ' τ. 
δ. 9. Ἡ δὲ Καάνη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 

ιβ Ζδ, χαὶ διέστηκεν «ἀλεξανδρείας πρὸς ἀγατολὰς 

ὥρᾳ μιᾷ ἡμίσει καὶ δεκάτῳ" ὃ δὲ ἡλιος ἐκεὶ δὶς τοῦ 
ἕτους γίνεται κατὰ κορυφὴν, ἀπέχων τῆς ϑερινῆς τρο- 
σῆς ἐφ᾽ ἑκάτερα μοίρας νϑ. 

δ. 10. ἯΙ δὲ Γὲέ θῥα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει, ὡρῶν 
γ᾽ Ζ, καὶ τσ λον “Ἱλεξανδρείας πρὸς ἀγατολὰς ὥρᾳ 
μιᾷ καὶ τρίτῳ᾽ ὁ δὲ ἥλιος, ἐν αὐτῇ ἅπαξ τοῦ ἕτους γί- 
γεται κατὰ πορύσην ἐπε αὑτῆς τῆς τος: τροπῆς. 

δ. 1. ἫΙ δὲ  ἀρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
γ᾽ η: καὶ διέστηκεν “Αλεξανδρείας πρὸς ξω ὥρᾳ 

μιὰ καὶ ι8΄" ὁ δὲ ἥλιος δὶς τοῦ ἕτους ἐκεῖ γίνεται κατὰ 
κορυφὴν, ἀπέχων τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἔφ ἕκατερα μοί- 
ρας λξ Ζ. 

δ. 12. Τὸ δὲ Ὅμανον τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιγ ς ς΄ καὶ κ', καὶ διέστηκεν «Ἀλεξανδρείας πρὸς 

ΠΤ ΝΩΣ ὥρᾳ μιᾷ καὶ ε΄ ἔγγιστα" ὃ δὲ ἥλιος δὶς τοῦ 
ὅτους. ἐχεῖ, γίνεται κατὰ κορυφὴν, ἀπέχων τῆς ϑερινῆς 
τροπῆς ἐφ᾿ ἕκατερα μοίρας 16. 

δ. 13. Ἢ δὲ Μέναμβις τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν (» καὶ διέστηκεν «Ἀλεξανδρείας πρὸς αγατολὰς 
ὥρᾳ μιᾷ χαὶ εἰκοστῷ" ὃ δὲ 1 Ἴλιος δὶς τοῦ ἕτους ἐν αὖ- 
τῇ γίνδται κατὰ κορυφὴν; ἀπέχων τῆς ϑερινῆς τροπῆς 
ἐφ᾽ ἑκάτερα μοίρας με. 

δ. 14. Ἢ δὲ Σάββαϑα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν 17» καὶ διέστηκεν ᾿ἀϊοβαδροίον πρὸς ἀγατολὰς 

ὥρᾳ μιᾷ καὶ η΄" ὃ δὲ ἥλιος δὶς τοῦ ἔτους ἐν αὐτῇ γί- 
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γδται κατὰ κορυφὴν, ἀπέχων τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἔφ 
ἑκάτερα μοίρας μ8. 

δ. 15. Ἢ δὲ Σ᾿ άβη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
ι Ζ, χαὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς ἕω ὥρᾳ 

μιᾷ καὶ ιδ΄. ὁ δὲ ἡλιος δὶς τοῦ ἕτους ἐχεῖ γίνεται χατὰ 

κορυφὴν, ἀπέχων τὴς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ ἑκάτερα μοί- 
ρας γη. 

δ. 106. Ἡ δὲ Σ άπφαρ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιβ “δη΄, καὶ διέστηκεν “Δλεξανδρείας πρὸς ἔξω 

πῶρᾳ μιᾷ Φ χαὶ ᾿ καὶ λ΄: λαμβάνει δὲ τὸν ἥλιον 
δὶς τοῦ ἔτους κατὰ κορυφὴν, ἀπέχοντα τῆς ϑερινῆς 
τροπῆς ἐφ᾽ ἕχάτερα μοίρας νβ ς΄" 

δ. 17. Ἢ δὲ “Διοσκορίδους νῆσος τὴν μεγίστην 
ἡμέραν, ἔχει. ὡρῶν “ γο᾽ Ἴ καὶ διέστηκεν “Ἱλεξανδρείας 
πρὸς ἕω ὥρᾳ “μιᾷ καὶ ὙἬ λαμβάνει δὲ τὸν ἥλιον δὶς 
τοῦ ἕτους κατὰ κορυφὴν, ἀπέχοντα τῆς ϑερινῆς τρο- 
πῆς ἐφ᾿ ἑκάτερα μοίρας ξό. 

δ. 18. ἽἹ δὲ Σαράπιδο ς γῆσος τὴν μεγίστην ἡμέ- 
ραν ἔχει ὡρῶν 7 ιβ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν “4λε- 
ξανδρείας πρὸς ξ0) ὥραις δυσὶ δ΄ καὶ ξ΄ λαμ- 

βάνει δὲ τὸν ἥλιον δὶς τοῦ ἕτους κατὰ κορυφὴν, ἀπέ- 
χοντα τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ᾿ ἑκάτερα μοίρας μα. 

δ. 19. Ἡ δὲ Ἃ πφάνα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχξι 
ὡρῶν (7 27, καὶ διέστηκεν ὐλεξωβδρεῖες πρὸς ἀνατο- 

λὰς ὥρᾳ μιᾷ γιε΄. 
δ. 20ό. (Ὁ Τῶν δὲ τῆς Καρμανίας διασήμων πό- 

λεῶνγ᾽" 

ἡ μὲν Κάρμανα τὸ βασίλειον τὴν μεγίστην ἡμέ- 
ραν ἔχει ὡρῶν (γ Ζδη,, καὶ διέστηκδν «Δ4λεξανδρείας 
πρὸς ἔξω ὥραις δυσὶ καὶ γ΄" 

ῬΤΟΙ,, αΕΟ6Β. 1. ΒΕ 
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δ. 21. ἡ δὲ “Αρμουζα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν 7 Ζ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν «“λεξανδρδίας πρὸς 

ἕω ὥραις δυσὶ δ΄ καὶ κ' λαμβάνει δὲ τὸν ἡλιον δὲς 

10 

15 

τῷ 

τοῦ ἕτους κατὰ κορυφῆν, ἀπέχοντα τῆς ϑερινῆς τρο- 
πῆς ἐφ ἑκάτερα μοίρας γ. 

δ. 22. Ἣ δὲ Σαμυδάκη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν 7 γιβ, καὶ διέστηκεν «Ἱλεξανδρείας πρὸς ἕω 
ὥραις δυσὶ καὶ γο΄ ἔγγιστα" λαμβάνει δὲ τὸν ἥλιον δὶς 
τοῦ ἕτους κατὰ κορυφὴν, ἀπέχοντα τῆς ϑερινῆς τροπῆς 
ἐφ᾽ ἑκάτερα μοίρας υ- Ἴ 

δ. 28. Ἢ δὲ Κάρμιννα νῆσος τὴν μεγίστην ἡμέ- 

ραν ἔχει ὡρῶν ιγ η΄ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν «Α(λεξαν- 
δρείας πρὸς ἕω ὥραις δυσὶν Ζδ καὶ Ὥ τὸν δὲ ἥλιον 

δὶς τοῦ ἕτους λαμβάνει κατὰ κορυφὴν, ἀπέχοντα τῆς 
ϑερινῆς τροπῆς ἐφ ὅκατερα μοίρας μ ἔγγιστα. 

Κεφ. νγ΄. 

ΑἸ σίας Πύν ἕξ ὕ. 

δ. 1. Ὁ ἕβδομος πίναξ τῆς ΑΙσίας περιέχει 
τὴν Ὑρκανίαν, 

καὶ τὴν Μαργιανήν; 
τὴν Βακτριανήν τὸ 

χαὶ Σογδιανούς; 

καὶ Σάκας, 

καὶ τὴν ἐντὸς Ἵμαου ὄρους Σπυϑίαν. 
Ὁ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς 

τὸν μεσημβρινὸν, ὃν τὰ β πρὸς τὰ 27, 
δ: Περιορίξζεται δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν 

τῇ ἐντὸς Ἵμάου ὁρους Σκυϑίᾳ, ἀπὸ δὲ μεσημβρί- 
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ας τῷ ΤῈ ὑπὲρ τὴν ἐντός τε καὶ ἐκτὸς Γάγγου Ἰνδικὴν 

Ἵμαῳ ὅρδι καὶ Π αθοπανισάδαις καὶ “Ἱρείᾳ τῇ τ8 ]]αρ- 

Θίᾳ καὶ μέρει τῆς Ὑρκανίας “ϑαλάσσης, ἀπὸ δὲ δύ- 

σδῶς μέρξι τε Μηδίας. καὶ ̓Ὑρκαγίας ϑαλάσσης καὶ 

τῇ ἕν Ασίᾳ “Σαρματίᾳ, ἀπὸ δὲ ἄρκτων ἀγνώστῳ γῇ. 
δ. ὃ. Τῶν οὖν ἕν τῇ Ὑρκανίᾳ, 

ν,; «ε Υ͂ διασήμων πόλεων ἢ ῇ μὲν ὁμώνυμος τῇ χώρᾳ Υοπανία 
μητρόπολις τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιὃ γιβ', 

ἊΝ ὃ ᾿ Ξι ς Π τ 327 « δ διν » καὶ θιέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς ἕω ὠραιῖς δυσὶν 
7) 

καὶ ιε΄ " 
δ. ή, ῃ δὲ “μαρφοῦσα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν ιὃ ἔδη, καὶ διέστη χεν λεξανδρείας πρὸς ἕω 
ὥραις δυσὶ γ΄ καὶ ιε΄. 

δ. ὅ. Τῶν δὲ ἐν τῇ Μαργιανῇ πόλεων 
« τ 3 ε - 

ἢ μὲν Ἀντιόχεια τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
πἘὶ , ᾿ τ ., 

ι8 ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν «“λεξανδοεβίας πρὸς ἕω ὥραις 
χ Χ 4 τρισὶ καὶ ιδ΄’ 

δ. 6. ἡ δὲ ΤΥ ὶ ἰγαια () ΤΥ ἰσαια) τὴν μεγίστην ἡμέ- 
θα» ἔχει ὡρῶν ιε΄ ϑ΄, καὶ διέστηκεν Αλεξαδρείας πρὸς 

ἔω ὥραις τρισί. 
δ. 7. Τῶν δὲ ἐν τῇ Βακτριανῇ 

ἢ μὲν Χατρ ἄχαρτα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
ι8 γιβ' ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν “λεξανδρείας πρὸς ἕω 
ὥραις τρισὶ χαὶ γ᾽ 

δ. 8. .Ἶ δὲ Ζαρίσπα, τὴν μεγίστην ἡμές ἔραν ἔχει 

ὡρῶν (8 δη΄ » καὶ διέστηκεν “λεξανδρείας πρὸς ξω 

ὥραις τρισὶ καὶ διμοίρῳ" 
Ἔν ς δὲ 7, τ " ε Π 3» 

δ. 9. (Ὁ ἡ δὲ Βακτρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
“π᾿ Ξ ΞΞ τι ͵ 9 ͵ τ 37 [σὲ 

ὡρῶν ἰδ, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ἕω ὠὡραῖς 
τρισὶ γο΄ καὶ ιε΄ 

62 
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δ. 10. ἡ δὲ Μαραπάνδα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιὃ 2, καὶ διέστηκεν “4λεξανδρείας πρὸς ἕω 

ὥραις τρισὶν. ΖΦ ξε ἔγγιστα. 

δ. 11. Τῶν δὲ ἐν τοῖς Σ᾽ ογ διαν οἷς πόλεων 

ἢ μὲν ᾿Ωξδίανα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν τξ 
Ζ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν “«“λεξανδρείας πρὸς ἕω ὥραις 

τρισὶν ΖΦ καὶ γ᾽ ἔγγιστα" 

δ. 12. ἡ δὲ Μαροῦκα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιδ γ΄ ἔγγιστα; καὶ διέστηκεν ᾿ἡλεξανδρείας πρὸς 

80) ὥραις τρισὶν ὦ καὶ γ᾿ ὍΣ 

δ. 18. ἡ δὲ Δ ρέψα τὴν μεγίστην. ἡμέραν ἔγχει ὡρῶν 
ι8 Ζ, καὶ διέστηκεν νας πρὸς ἔω ὧραις ὃ. 

δ. 1ή. ἡ δὲ -Ἐσχάτη -«Ἰλεξανδρεία τὴν μεγίστην 
ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ι8, καὶ διέστηκεν ᾿ἀλεξανδρείας πρὸς 

ἕω ὥραις ὃ καὶ η΄. 

δ. 16. Τῆς δὲ ἐντὸς Ίμάου ὅρους Σκυϑίας 
ἢ μὲν Α΄ σπαβώτα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 

ι8 δη΄, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς ἕω ὥραις δυ- 
σὶν Ζ καὶ ᾿ ἔγγιστα" 

.10. ἡ δὲ Δαύαβα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ας (8 " χαὶ διέστηκεν «ἀλεξαγνδρείας πρὸς ἕξω ὥραις 

δυσὶν «2 καὶ ιδ΄: 

Ξε Υ 

Κεφ. πδ. 
9 7 .“ 7 

τ ΤΡ ὙΧΟΥΕΝ ἄς: 
ἢ ς 32} οὐ ΤΩ - 

δ. 1. Ὁ ογδοος πίναξ τῆς «Ασίας περιέχει 
ἀν σκλν ν 3 , 2Γ ἢ 

τὴν ἔχτος [Ι͂μαου ὁρους Σκυϑίαν 
« ; 

καὶ τὴν Σηρικήν. 
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Ὁ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν 
μεσημβρινὸν, ὃν τὰ β πρὸς τὰ 7 

δ. ἊΣ Περιορίζεται δὲ ὃ πίναξ ἀπὸ μὲν ἄρκτων χαὶ 

ἀνατολῶν ἀγνώστῳ γῇ, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Σί- 
γαις τε καὶ μέρει τῆς Ινδικῆς, ἀπὸ δὲ δύσεως τοῖς τϑ 

Σάκαις καὶ τῇ ἐντὸς Ἵμαου ρους Σκχυϑίᾳ. 

δ. 3. Τῶν οὖν ἐν τῇ Σχυϑίᾳ 
διασήμων πόλεων ἢ μὲν Ἧ ἀσηὴ ὧν ἡ Σχυϑικὴ τὴν με- 

| γίστην ἡμέραν ἔχει Ἰῶρθυ ἐς» καὶ διέστηκεν «λεξανδρεί- 
ἂς πρὸς ξω ὥραις ἕξ’ 

δ. 4. ἡ δὲ ἀυξακία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἕχει ὡρῶν 
ιξ δ΄ ξ τς καὶ διέστηκεν “Δλεξανδρείας πρὸς ξω 

᾿ ὡραις 8 «“ καὶ (. 

δ. ὅ. Τῶν δὲ ἐν τῇ Σ᾽ ηρικῇ 
διασήμων πόλεων ἡ μὲν Τσσηδὼν ἢ Σηρικὴ τὴν με- 
γίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ἰδ Ζ, καὶ διέστηκεν «4λεξαν- 
δρείας πρὸς ἕω ὥραις ς καὶ γ΄ ἔγγιστα" 

δ. θ. ἢ δὲ ρωσαχὴ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ι8 ς΄, καὶ διέστηκεν “Αλεξανδρείας πρὸς ἕω ὥραις 

ζ χαὶ ς΄ ἑγγιστα" 

δ. 7. ἢ δὲ Ὁττοφοκόῤῥα τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ἔχει ὡρῶν ιὃ χὰ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν «λεξανδρεί- 
ας πρὸς ἔω ὥραις ἑπτά" 

δ. 8. ἡ δὲ μητρόπολις Σήρα τὴν μεγίστην ἡμέραν 
- ΞΞ ᾽ 35 

ἔχει ὡρῶν ιὃ «δ, καὶ διέστηκεν “Αλεξανδρείας πρὸς ἕω 5 
Ὁ Δν (τὐ 

ὥραις ἑπτὰ Ζγ ἢ ὁλαις ὀχτώ. 

ῶι 
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Κεφ. κε΄. 

(Ὃ σίας Πίναξ ϑ'. 

δ. 1. Ὁ ἕννατος πίναξ τῆς ̓Ισίας πδριέχξι 

ΑΙ ρείαν, 

χαὶ Παροπαγισάδας; 

καὶ 4φαγγιανήν; 
καὶ ᾿Αραχωσίΐίαν, 
χαὶ Γεδρωσίαν. 

Ὁ δὲ διὰ Ἔσο αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς 
τὸν μεσημβρινὸν, ὃν τὰ ιχ πρὸς τὰ (8. 

δ. 2. Περιορίζεται δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν 
- τ ἴ 3 

νδικῇ, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας ᾿Ινδικῷ πελάγει, ἀπὸ 
δὲ δύσεως ταὶς δυσὶ Κα μοστοῖς καὶ Παρϑίᾳ, ἄπὸ 

δὲ ἃ ἄρκτων ΜΙαργιανῇ καὶ Βακτριαγῇ. 
δ. 8. Τῶν οὐν ἐν τῇ Τρείᾳ διασημοτέρων πόλεων 
ἢ μὲν ᾿Ἰρεία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιὃ 

γιβ', καὶ διέστηκεν “«Αλεξανδρείας πρὸς ἕω ὥραις τρι-᾿ 

σίν: 
δ. ἅ. ἢ δὲ Βιτάξα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει. ὡρῶν 

τὸ γο΄, καὶ διέστηκεν “Αλεξανδρείας πρὸς ἕω ὥραις β 

Ζ2γ καὶ ιβ΄ 
δ. ὅ. ἢ δὲ “Ἰλεξάνδρδια ἢ ἕν -“Αρείᾳ τὴν μεγίστην 

ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιὃ Ζ, καὶ διέστηκεν “Δ λεξανδρείας 
πρὸς ἕω ὥραις ἢ καὶ γ΄. 

δ. 6. Τῶν δὲ Παροπανισαδῶν 
ἢ μὲν Ν αυλιβὶς τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιὃ 

Ζ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν “«λεξανδρείας πρὸς ἕω ὥραις 
7 Φ καὶ γ΄ 
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δ. ἦ δὲ Κάφουρα ἢ καὶ Ὁρτόσπ ανα τὴν με- 
γίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ἐδ γιβ΄, καὶ διέστηκεν .4λε- 
ξανδρείας πρὸς ἕω ὥραις γ 27 καὶ 1΄. 

δ. 8. Τῆς δὲ ραγγιανῆς 
ἢ μὲν Π Πητ τ ον α τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν ιὃ ς΄, καὶ διέστηκεν «Τλεξανδρείας πρὸς ἕω ὥρας 

7 καὶ γ᾽ 
δ. 9. ἡ δὲ ᾿ἀριάσπη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχϑι 

ὡρῶν ἐγ Ζγ καὶ (, καὶ διέστηκεν .«Αλεξανδρείας πρὸς 
ἕω ὥραις γ καὶ 

δ. 10. Τῆς δὲ ραχωσίας 
ἢ μὲν Αλεξάνδ θϑια τὴν μεγίστην ἡμέραν, ἔχει 

οἰῶν ιδ ιβ΄, καὶ διέστηκεν “Δλεξανδρείας πρὸς ἕω ὥραις 

7 2 καὶ {- 

δ. 11. ἡ δὲ ἀραχωτὸς τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιδ, καὶ διέστηκεν ᾿Δ4λεξανδρείας πρὸς ἕω ὡραις 
γ Ζ καὶ Ἅ. 

ΝΡ. Τῆς δὲ Γεδρωσίας 

ἦ μὲν Κοῦνι τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιγ καὶ 
ὅ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν «ΔΑ λεξανδρείας πρὸς ἕω ὥραις 
γ καὶ γ᾽ 

δ. 19. ἢ δὲ Μ ουσ ἄρνα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν, γ ἐδ, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς ἕω ὥραις 
7 καὶ γο΄. 

δ. 14. Ἡ δὲ 49 βὶς τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
ιγ Ζ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν «Ἀλεξανδρείας πρὸς ἕω 
ὥραις Σ ὃ δὲ ἥλιος. ἕν αὐτῇ ἀπαξ τοῦ ἕτους τὺ 

κατὰ κορυφὴ»; ἐπὶ αὐτὰς ϑερινὰς τροπάς: καὶ ταῦτα 
μὲν διὰ τὸ εἶναι ἐγγὺς τῶν ϑερινῶν τροπῶν λέγομεν. 
Ἵστέον δὲ, ὅτι ἀπέχει τρίτῳ μιᾶς μοίρας μεγάλης; ὃ Οστδο 
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Σ “ὦ .-Ὁ ἢ 5} Ὁ 

ἐστὶ τοῦ Ζωδιακοῦ μοῖραι τρεῖς. δ. 15. Καντεῦϑεν 
5} [“] ξ - 2; 9 κ δὶ 39 ᾿ς τ εἰ Π 

οὐχ ἀπαξ τοῦ ἕτους, αλλα ἐς ἀγαγκη τὸν ἥλιον γίνε- 

σϑαι κατὰ κορυφὴν, 018 ἀπέχει δηλονότι τῆς ϑερινῆς 

τροπῆς ἐφ᾽ ἑκάτερα μιοίθαξ ἢ ὡς ἐν ταῖς ἄλλαις πόλε- 

σι προξγφάφη, ταὶς ὃν τῇ αὐτῇ τοῦ πλάτους μοίρᾳ 

κδιμδγναές. 

Κεφ. κς΄. 

ὦ “σίας Πίναξ 

δ. 1. Ὁ δέκατος πίναξ τῆς “1σίας στεριἔχει, 

τὴν ἐντὸς Γάγγου τοῦ ποταμοῦ ᾿νδικὴν 
σὺν ταῖς παρακειμέναις αὐτῇ γήσοις. Ὁ δὲ διὰ μέσου 
αὐτοῦ παράλληλος “λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσημβρινὸν, 
ὃν τὰ τα πρὸς τὰ ιβ. 

δ. Περιορφίζεται δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν 

τῇ ἐκτὸς Γάγγου Ἰνδικῇ, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας μέρει 
τ8 τοῦ Γαγγητικοῦ κόλπου καὶ ᾿Ινδικῷ πελάγει; ἀπὸ 

δὲ δύσεως Γεδρωσίᾳ καὶ “Ὡραχωσίᾳ καὶ τοῖς Παρο- 
παγισάδαις, ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῷ ὑπὸ τοὺς Σογδιανοὺς 
καὶ Σάκας Ἰμάῳ ὁρει. 

δ. ὃ. Τῶν δὲ ἐν αὐτῇ διασήμων, πόλεων 
ἢ μὲν Σ του τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιβ 

ἐγιβ, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς ξω ὥραις γ 
καὶ γ΄. ὃ δὲ ἥλιος ἐκεῖ δὶς τοῦ ἕτους γίνεται κατὰ χκο- 
ρυφὴν, ὅτε ἀπέχει τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ ἑκάτερα 
μοίρας γβ. 

δ. 4. Ἢ δὲ Ὡουζιρὶς τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιβ γ΄, καὶ διέστηκεν «λεξανδρείας πρὸς ἕω 
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ὥραις τρισὶν ΖΦ χαὶ Ἂν Ο δὲ ἥλιος ἐχεῖ δὶς τοῦ ἔτους 

γίνεται κατὰ κορυφὴν, ὅτδ ἀπέχει τῆς ϑερινῆς τροπῆς 
ἐφ᾿ ἑκάτερα μοίρας νὸὃ Ζ. 

δ. ὅ. ἯΙ δὲ Χα βηρὶς τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιβ ἐγιβ' ἢ “ ἔγγιστα; καὶ διέστηκεν 4λεξαν- 

δρείας πρὸς ἕω ὥραις τρισὶν Ζ καὶ ιβ- λαμβάνει δὲ 9 
τὸν ἥλιον δὶς τοῦ ἔτους κατὰ κορυφὴν, ὅτε ἀπέχϑι τῆς 
ϑερινῆς τροπῆς ἐφ ἑκάτερα μοίρας μζ Ζ καὶ ιβ΄. 

δ. θ. Ἢ δὲ Παλοῦρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ι γο᾽ καὶ ν΄, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς 

ἕω ὥραις ε΄ καὶ ϑ΄, τὸν δὲ ἥλιον δὶς τοῦ ἕτους λαμβά- 

γει κατὰ κορυφὴν, ὅτε ἀπέχει τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ᾿ 
ἑκάτερα μοίρας ξβ 2. 

δ. 7. Ἧ δὲ Κάσπειρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιὃ ιβ΄ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν ᾿“λεξανδρείας πρὸς 
ἕω ὥραις τέσσαρσι καὶ « ἔγγιστα" 
Ν 8. ἢ δὲ οι ς ἅλα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν ιὸ δ ὃ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρὸς 

ἕω ὥραις ἃ ὃ γ΄ καὶ 1: 

δ. 9. ἢ δὲ Παλιμβόϑρα τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ἔχει ὡρῶν ιν ἐδὲ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν «Δλεξανδρείας 
πρὸς ἕξω ὥραις ε ὦ χαὶὲ λ΄. 

δ. 10. Ἣ δὲ Πάταλα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν 7 γ᾽ ἔγγιστα, καὶ διέστηπεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς 

ἕω ὥραις γ καὶ Ζ λαμβάνει δὲ τὸν ἥλιον δὶς τοῦ ἕτους 
χατὰ κορυφὴν, ἀπέχοντα τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ ἑχά- 
τερα μοίρας χγ ἔ καὶ γ : 

δ. 11. Ἢ δὲ Βαρβαρεὶ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιγ γιβ, χαὶ διέστηκδν ᾿ἀλεξανδρείας πρὸς ξω 

Ψ ες δὲ ηλ δὶ “Ὁ γῇ ΠΕ - 

ὥραις 7 Ὁ καὶ εἰκοστῷ" ο ξὲ μος Οοἱὐς τοῦ ἕτους ἕξι 
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γίνεται κατὰ πορυφὴν, ἀπέχων τῆς ἀν ν τροπῆς ἐφ 
ἕχάτερα μοίρας ιὴ γο΄. 

δ. 12. Ἢ δὲ “Βαρφύγαξ α τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν 7 ιβ΄, καὶ διέστηκεν «Αλεξανδρείας πρὸς ἕξω ὥραις 

γε καὶ "ἧς τὸν δὲ ἥλιον δὶς τοῦ ἔτους λαμβάνει κατὰ 
κορυφῆν,, ὅτδ ἀπέχει τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ ἕκάτερα 
μοίρας μα γο΄. 

δ. 18:. 1 δὲ Ὀξηνὴ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
(7 δ΄ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν ᾿Δ4λεξανδρείας πρὸς ἕω 

ὥραις δ' λαμβάνει δὲ τὸν ἥλιον δὶς τοῦ ἕτους κατὰ 
κορυφὴν, ἀπέχοντα τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ᾽ ἑκάτερα 
μοίρας λα: : 

δ. 14. ὦ Ἥ δὲ Βαίϑανα τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ἔχει ὡρῶν. ιγη ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξαγνδρείας 
πρὸς ἕω ὥραις γ ὦ καὶ γ΄ ἔγγιστα: ὃ δὲ ἥλιος δὶς τοῦ 
ἕτους ἐκεῖ γίνεται κατὰ κορυφὴν, ἀπέχων τῆς ϑερινῆς 
τροπῆς ἐφ ἑκάτερα μοίρας λὴ δ΄. 

δ. 15. Ἢ δὲ Ἱππόκουρα τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ἔχει ὡρῶν ιγ ς- καὶ διέστηκεν «ἀλεξανδρείας πρὸς ἔξω 
ὥραις ὃ ὃ ἐγγιστα" ὁ δὲ ἥλιος δὶς τοῦ ἕτους ἐκεῖ 7ίνεται 
κατὰ κορυφὴν; ἀπέχων τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ ἑκάτερα 
μοίρας λε 7ο΄. 

δ. 10. Ἡ δὲ Καὶ αροῦρα τῇ» μεγίστην. ἡμέραν ἔχει 

ὡρῶν 17: καὶ διέστηκεν «Αλεξανδρείας πιρὸς ξΩ ὥραις 
τρισὶν ὥ Ἴ: καὶ 1: ὃ δὲ ἥλιος δὶς τοῦ ἕτους ἐκχξὶ ἱ χίνε- 
ται κατὰ κορυφῆν, ἀπέχων τῆς Ξϑεριγῆς Ἐπ 15 ἐφ 
ἕκατερα μοίρας με γ΄. 

δ. 17. Ἡ δὲ Μόδουρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιγ7, καὶ διέστηκεν 4λεξανδρείας πρὸς ἕω ὥραις ὃ 
καὶ γ΄. λαμβάνει δὲ τὸν ἥλιον δὶς τοῦ ἔτους κατὰ κο- 
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θυφὴν; ἀπέχοντα τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ ἑκάτερα 
μοίρας μ8 7. 

δ. 18. Ἡ δὲ ̓ Ὄρϑουρα ἢ Σωρνάγος τὴν μεγίστην 
ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ι7ν καὶ τ τεσ «Αλεξανδρείας πρὸς 
ἕω ὥραις ὃ καὶ γο΄ λαμβάνει δὲ τὸν ἥλιον δὶς τοῦ 
ἕτους κατὰ κορυφὴν, ἀπέχοντα τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ᾿ 
ὅκαάτερα μοίρας μ8 γ΄. 

δ. Τὰ ΚΗ Ἰδλῆη ἰτυνδρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιβ ἐδ, καὶ διέστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς ἕω ὥραις 

8 καὶ λ΄. λαμβάνει δὲ τὸν ἡλιον δὶς τοῦ ἕτους κατὰ 
κορυφὴν, ἀπέχοντα τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ ἑκάτερα 
μοίρας ὃ 

Κεφ. κζ΄. 
3 . Γ 

᾿Ασίας Πίναξ ια΄. 
πα Γ 

δ. 1. Ὁ ἑνδέκατος πίναξ τῆς Δ σίας περιέχει 
ι Τὰς ἢ 7, 3 ᾽ 

τὴν ἔχτος Γάγγου Ινδικὴν 

καὶ Σίνας 
τ -“ὅ Γ ἴ ς τ « ᾿ 

σὺν ταῖς παρακειμέναις γησοις. Ὃ δὲ δια μέσου πα- 
᾿ ᾿ Ξῇ ῃ Ξὺ Ὁ γ΄ ι 

ράλληλος λόγον ἔχει τὸν αὐτὸν ἔγγιστα, καὶ τὸν με- 
σημβρινόν. 

δ... ΠΕεριορίξεται δὲ ὃ πΡ τ Ξ απὸ μὲν ἀνατολῶν 

ἀγνώστῳ γῇ; ἀπὸ δὲ μεσημβρίας μέρει τοῦ Γαγγη- 
ων ΄ ς τιν Ξὴ - ΄ « , [4 

τιχοῦ κόλπου καὶ Ινδικῷ πελάγει καὶ Μεγαλῳ κόλπῳ, 
᾿ 3 - 3 τ ἤ Ὁ 

ἔτι ἀγνώστῳ 77» ἀπὸ δὲ δύσεως τῇ ἐντὸς Γάγγου 
5 - 3 Ἐπ 5. - - 
Ἰνδικῇ, ἀπὸ δὲ πο πο Ὸ: Σακῶν καὶ Σχυϑίᾳ 
τῇ ἐντὸς Ἱμάου ὄρους καὶ Σηρικῇ. 

δ. 8. Τῶν οὖν ἐν τῇ ἐκτὸς Γάγγου Ἰνδικῇ διασήμων 
πόλεων 

ὧν 



8 

10 

18 

20 

25 

80 

252 ΠῚΒ. ΠΙ. ΟΑΡ, 217. (ρ.548.6ᾶ.8Β.) 

ῇ μὲν Τάκωλα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει. ὡρῶν ι5 
δ΄, καὶ διέστηκεν -Ἱλεξανδρείας πρὸς ξῶ ὥραις ς καὶ 

γ0 "λαμβάνει δὲ τὸν ἥλιον δὶς τοῦ ἕτους κατὰ κορυ- 
«ἣν, ἀπέχοντα τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ ἑκάτερα μοίρας 

οϑ' 2. 
δ. ἅ. 41 δὲ Ζάβαι τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχουσιν 

ὡρῶν ιβ δ΄, καὶ διεστήκασιν “4λεξανδρείας πρὸς ἕω ὥραις 
ἑπτὰ πέμπτῳ καὶ ξ΄. λαμβάνουσι δὲ τὸν ἥλιον δὶς τοῦ 

ἔτους κατὰ κορυφῆν, ἀπέχοντα τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ 
ἕχατερα μοίρας οἡ δ. 

δ. ὅ. Ἢ δὲ Τωσαλεῖ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχϑι 
ὡρῶν ἐγ Ζ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν “Δλεξανδρείας πρὸς 
ἕω ὥραις σ᾽ ὃ δὲ Ἴλιος δὶς τοῦ ἕτους ἐχεῖ 2 τ χα- 

τὰ κορυφὴν, ἀπέχων τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐρ ἑκάτερα 
μοίρας ὃ 7. 

δ. 6. Ἡ δὲ Τοῦγμα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν Ε 7ιβ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν. “ἀλεξανδρείας 
πρὸς ἔξω ὥραις Εἰς τοῦ δὲ ἥλιος δὶς τοὺ ἕτους ἐχεῖ γί- 
γᾶται κατὰ κορυφὴν; ἀπέχων τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἔφ 
ἑκάτερα 9 ι. 

8.2: ( ) Τὸ δὲ τ τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ἔχει ὡρῶν μν η ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν “ἡλεξανδρείας 
πρὸς ξ0) ὥραις ΄ δ΄ καὶ ξ΄. ὃ δὲ ἡλιος ἐκεὶ δὶς τοῦ 

ἕτους γίνεται κατὰ κορικρὴν, ἀπέχων τῆς ϑερινῆς τρο- 
πῆς ἐφ ἑχάτερα μοίρας λϑ. 

ἃ δ. 8. Ἡ δὲ Μ' αρέουρα τὴν μεγίστην ἦμ ἔραν ἔχει 
ῶρ ὧν ιβ ἐδ, καὶ διέστηκεν “Ἱλεξανδρείας πρὸς ἕω ὥραις 

Ξ' ψ᾽ ὃ δὲ ἥλιος δὶς τοῦ ἕτους ἐκεῖ γύεται κατὰ πορυ- 
φὴν, ἀπέχων τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ ἑκάτερα μοίρας 

γ3. 
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δ. 9. Ἢ δὲ Ῥαδαμαρκόττα τὴν μεγίστην ἡμέραν 
ἔχει ὡρῶν ιγ Ζγ ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν “λεξανδρείας 
σρὸς 80) ὥραις ζ χαὶ ΖΦ ἔγγιστα" 

δ. 10. ἢ δὲ ἐν τῇ Παβαδίου (ἢ Σαβαδίου) νήσῳ. μη- 
τρόπολις Αῤγυρῆ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ιβ 
Ζ, καὶ διέστηκεν ᾿Ἰλεξανδρείας τοῦ νοτίου πρλϑ ὑπὲρ 
γὴν ἐξηρμένου πρὸς ἀνατολὰς ὥραις ξ η΄ καὶ 9: δ ὺὰ 
ΠΝ ἐχεῖ, δὶς τοῦ ἕτους 7γϑ ταῦ κατὰ κορυφὴν, ἀπέχων 

ς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ ἑκάτερα μοίρας ὁ ἔγγιστα. 
τ 11. Τῶν δὲ ἐν ταῖς Σίναις διασήμων πόλεων 

ἢ μὲν Ασπίϑρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 
17 ἔγγιστα, καὶ διέστηκεν ᾿Ἱλεξανδρείας πρὸς ἕω ὥραις 
ἷ διμοίρῳ καὶ } ̓ϑεῖδ8 ἥλιος ἐχεὶ δὶς τοῦ ἔτους ὙΠ 
κατὰ κορυφήν; ἀπέχων τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐφ᾿ ἑκάτερα 
μοίρας μϑ' γ΄. 

δ. 12. 4Σ δὲ Σῖναι Υὰ Θῖναι μητρόπολις τὴν με- 
γίστην ἡμέραν ἔχουσιν ὡρῶν ιβ᾿ ἐδ καί τι, καὶ διεστή- 
χασιν «Αλεξανδρείας πρὸς ἀνατολὰς ὥραις ῃ" τοῦ δὲ 

διὰ τῶν Ἰ͵ακάρων γήσων τ πέρας τῆς 
ἑγνωσμένης γῆς ἀφορίζοντος μεσημβρινοῦ πρὸς ἄνα- 
τολὰς ὥραις ἰσημεριναῖς ιβ΄. ὁ δὲ ἥλιος δὶς τοῦ ἔτους 

ἐχεὶ ἤει κατὰ κορυφῆν, ἀπέχων τῆς ϑερινῆς τρο- 
πῆς ἐφρ ἕχάτερα μοίρας γ. 

δ. 14, Ὃ δὲ τε Σὸν ὅρμος τὰ Καττίγαρα τὴν 
μεγίστην ἦμε ἕραν ἔχει ὡρῶν ι8 Ζ, καὶ διέστηκεν .41λε- 
ξανδρείας τοῦ γοτίου πόλου ὑπὲρ τὴν γὴν ἐξηρμένου πρὸς 
ἀνατολὰς ὥραις ἑπτὰ Ζγ καὶ ᾿ " ἢ δλ αἰς ἢ᾿ ὃ δὲ ἥλιος 
δὶς τοῦ ἔτους ἐχεῖ γίνεται κατὰ κορυφὴν, ἀπέχων τῆς 
ϑερινῆς τροπῆς ἐφ ἑκάτερα μοίρας ὁ ἔγγιστα" 

ὧι 
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Κεφ. κη΄. 

ΑΙ σίας Πίναξ 3 

δ. 1. Ὁ ιβ καὶ τελευταῖος πίναξ τῆς “Ασίας περιέχει 

τὴν Ταπροβάνην νῆσον 
σὺν ταῖς περὶ αὐτὴν νήσοις. ὋὉ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ 
παράλληλος λόγον ἔχει τὸν αὐτὸν καὶ τὸν μεσημβοινόν. 

δ. 2. Περιορίζεται δὲ ὃ πίναξ πάντοϑεν Ινδικῷ 

πελαγει. 

δ. 8. Τῶν οὖν ἐν αὐτῇ διασημοτέ ἕρων. πόλδων 
ῇ μὲν Ναγάδιβα τὴν μεγίστην ἡμέραν, ἔχει ὡρῶν 

ιβ ἊΣ καὶ διέστηκεν «“λεξανδρείας, πρὸς ΞΩ ὥραις τὲσ- 

σαρσιν ἡμίσει καὶ δωδεκάτῳ" τὸν δὲ ἥλιον δὶς τοῦ 

ἕτους λαμβάνει κατὰ κορυφὴν, ἀπέχοντα τῆς ϑερινῆς 
τροπῆς ἐφ᾿ ἕκατερα μοίρας ὁ ἔγγιστα. 

δ. ἤ͵ Ἢ δὲ Ταλάκωρυ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 
ὡρῶν ιβ γο΄ ; καὶ διέστηκεν “Ἁλεξανδρείας πρὸς ἔω 
ὥραις ὃ ψ' καὶ ιδ΄. ὃ δὲ ἥλιος ἐχεῖ δὶς τοῦ ἕτους 0 
ται κατὰ κορυφὴν, ἀπέχων τῆς ϑερινῆς τροπῆς ἐρ 
ἑὁχάτερα μοίρας ξβ, 

δ. ὅ. (} Τὸ δὲ Μὰ χάγραμμον μητρόπολις τὴν με-. 
γίστην ἡμέραν ἕχει ὡρῶν ιβ γιβ' » καὶ διέστηκεν “4λε- 
ξαγδρείας πρὸς ἕω ὥραις ὃ καὶ Ζ ἔγγιστα" ὁ δὲ ἥλιος 
δὶς τοῦ ἔτους ἐχεῖ γένεται κατὰ κορυφὴν, ἀπέχων τῆς 
ϑερινῆς τροπῆς ἔφ ἑκάτερα μοίρας οβ καὶ γο΄ ἔγγι- 
στα. 
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Κεφ. κϑ΄. 

([ Ἔχϑεσις χωρῶν τῆς οἴϊκουμένης.) 

[ἴδε εἰσὶν αἱ γνωσθεῖσαι ἐπαρχία: ἢ σατρα- 
πίαι τῆς οἰκουμένης" 

δ. 1. Εὐρώπης" 

σίναξ α΄. 

“βερνία νῆσος Βρεταγιχή 
᾿Αλουΐωνος νῆσος Βρετανικχή 
[Θούλη νῆσος]" 

8. 2. πίναξ β. 
Ἱσπανία Βαιτική ΟΥ λὴ γ 
“Ισπανία Δουσιτανία ῇ λδ  Σ 
Ἱσπανγία Ταῤδακωνησία τὰ ἢ» Ὁ", 

δ. ὃ. πίναξ γ΄. 
Ταλλία “ΔΑκουϊτανία 

Ταλλία «Δουγδουνησία 
Γαλλία Βελγική 

Κελτογαλατία Ἰ᾿αρβωνησία: 
δ. 4. πίναξ δ΄. 

Γερμανία Μεγάλη" 
δ. 5. πίναξ ε΄. 

:Ῥαιτία καὶ Ουϊνδελπία 
Ν ὠρικὸν 

Ὁ Αὐποί. ΤΊ] πε 8.6 πιοᾶτπιπι Βατη τη δΥ ΟΥ̓ ΠῚ ὁπ 5416 
ΠῚΡΥῚῚ οοπιροβίξζατη μτιὶς βαρτηθηΐο ρυϑοι{6ππτῃ δ6π- 
581: Ἔχϑεοις --- οἰκουμένης. 

οι 
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ε {1 
ΠΙαγνογνία ἢ αγῶῷ 

Π « ΄ 

ΤΙῚαγγονίο ἢ κατὼ 
59: ς Γ 

ἸΤλλυρὶς ἡ καὶ Δαλματία 
«ιβουρνία- 

δ: 6. πίναξ ς΄. 
9 

Πταλία ΐ 

Κύρνος γῆσος" 
δ. 7. πίναξ ξ. 

« 

Σαρδὼ νῆσος 
Σιχελία νῆσος" 

δ. 8. πίναξ η. 
ε 5 Γ ἢ 

Σαρματία ἡ ἕν Βυρωπῇ 
Ω -- Ψ ἜΝ 

Ταυρίκη «Χερσογησος 
-. ’; 

δ. 9. πίναξ ὃ: 
9 7. ν 

Ταζυγες ἥετανασται 

Ζακία 
27 

ΜΙυσία ἡ ἄνω 

ηυσία ἢ κάτω 
Θρᾷχη 

Ξ ΄ 
«Χερσογησος" 

ω 

δ. 10. πίναξ ε. 

Μακεδονία 
ἩἭπειφος 
Ὁ) Ἴ 

«χαϊα 
' 

ΤΠελοπογνήῆσος 
ΞΕΥΑ Ὡ- 

Κρητὴ γῆσος 
91 Ὁ 

Εὐβθοια νῆσος. 
δ. 11. Ὁμοῦ αἱ τῆς Εὐρώπης ἐπαρχίαι 

[4 

ΤΣ 

λδ πίνα- 



Ορ.[545.1950.8)})} ΤΈΒΒ. ΟΟΟΝ. ΡΒΟΥ. 

δ. 12: )ι “εβυὴς" 

πίναξ α΄. 

Μαυριτανία Τιγγιτανή 

Μαυριτανία Καισαρηνσία" 
ι δ. 13. πίναξ β΄. 

. Αφρικὴ [η] καὶ Τγουμιδία". 
δ. 14. πίναξ γ-. 

Πεντάπολις ἡ καὶ Κυρηναϊκή 
αρμαρική 

“Διβύη 
ἄϊγυπτος 

Θηβαΐς" 
δ. 15. πίναξ δ΄. 

“ιβύη ἡ ἐντὸς 
Μερόη 

ἰϑιοπία ὑπὸ Αἴγυπτον 
ε9 ι 7, ΄ Ν ζι 9 ᾿ 
ῃ ἔἕντος τουτῶν παντῶν καὶ γνοτιωτατὴ «ἐϑιοπία" 

. 257 

δ. 16. Ὁμοῦ αἵ τῆς «Διβύης ἐπαρχίαι ιβ πίνακες δ΄. 
δ. 17. σίας" 

’ 7 

πίναξ α΄ 

Πόντος καὶ Βιϑυνία 
εἰ σον 3 ᾿ Εν τ κα ͵ ἡ ἰδίως «Ασία, ἐν ἢ ἡ Φρυγία 
“υκχκία 

Παμφυλία, ἐν ἣ Πισιδία 
Γαλατία, ἐν ἡ Παφλαγονία καὶ Ἰσαυρία 
Καππαδοκία 
“Ἀρμενία Τικρά 
Ακιλικία. 

. 18. πίναξ β΄. 
Σαρματία ἣ ἕν ὩΣ 

ΡΊΟΙ,. 6ΕΟΘΒ. 1. 

10 

80 



ψι 
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δ. 19. πίναξ γ΄. 

Κολχίς 

Ἰβηρία 
᾿Αλβανία 
“ρμενία Μεγάλη: 

δ. 20. πίναξ ὃ- 

Κύπρος νῆσος 
Συρία κοίλη 
Φοινίκη 

Πᾶαλαιστίνη Ιουδαία 
“Τραβία Πετραία 
“Τραβία Ἔρημος 
“Μεσοποταμία 
«Βαβυλωνία: 

δ. 21. πίναξ ξ΄. 

᾿᾿σσυρία 

Μηδία 
Σουσιαγή 

Περσίς 

Π]αρϑία 

Καρμανία Ἔρημος" 

δ. 2). πίναξ ξ΄. 

“Τραβία Εὐδαίμων 
Καρμανία" 

δ. 23. πίναξ : 

Ὑρχανία χώρα 

ΜΜαργιανή 

Βακτριανή 

(ἢ) Σογδιανοΐῦ 

(μ.9ὅ1. ε4.8Β ) 
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Σακαι 
«ς τ 3 ν. 27 

Σχυϑία ἡ ἔντος Ιμάου ορους" 
δ. 24, πίναξ η.. 

Εἶν τ ποτ 79 , Ε 
Σχυϑία ἡ ἔκτος Ιμαοὺυ ὁρους 

’ 

“Σηρικη" 

δ. 2ὅ. πίναξ ὃ. 
3 Υ 
«Ἵρειὰ 

7ὔ 

ΠῈαροπανισαδαι 
7 

4ραγγιανη 
3 

“ραχωσία 
Γεδρωσία" 

’, 

δ.206. πίαξι. 
3 τὸ τ δὲς πντ ν ᾽ - 
Ινδικὴ ἡ ἕντος Γάγγου ποταμοῦ" 

7 

δ. 27. πίναξια. 
τὶ ες νον 7, - 
Τνδικὴ ἡ ἐκτὸς Γάγγου ποταμοῦ 
Σινων χωρα" ; 

δ. 28. πίναξ ιβ. 
2 7 «ε« Ὁ 

Ταπροβανγὴ ἡ γησος. ξ 
ε - Ὁ ΞΕ 

δ. 29. Ὁμοῦ καὶ αἵ τῆς «σίας ἐπαρχίαι μϑ, πίνα- 
κες ιθ.- ὡς γίνεσθαι τῆς ολὴης οἰκουμένης ἔἐπαρχίας 9ὃ, 
πίνακας ἃς. 

ι ὔ , -ρ“τἷλ᾽αἈῳτ» - 

. 51. Τὰ προγραφόμενα ἕξωϑεν τοῦ ζωδιαχοῦ ἐπὲ ΘΟ ΘΟ, 
- - « ε 7 τ κὸ 

τῆς κρικωτῆς σφαίρας, ὁσα ἔϑνη ὑπόκεινται τῷ ζωδι- 
ωῳ ’ ς [σ᾽ ι ι τ 

αἀχῷ, τουτοῖς Ο ἡλιος κατὰ κορυφὴν γίνεται κατιῶν 
3 Ὁ 7 32 τ ς Ὁ ᾿ 

απὸ βοῤῥᾶ ἐπὶ νότον, καὶ ἀνιῶν ομοίως" καὶ τοῖς μὲν 
τ, - - ω ὅἤὅςι τ ΤΕ 

ἀπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ, τοῖς δὲ δίς. δ. 81. Εἰσὶ δὲ ομοί- 
«ε τ τ -, τ - 9 τ ͵ ͵ 

ὡς οἵ ὑπὸ τὸν ζωδιακον οἰκοῦντες ἀπὸ δύσεως μέχρις 
39 Ὁ ο τ ͵ ἊΣ 

ἀνατολῶν ἀπαντες μέλανες τὰς χρόας ΑΑϊϑίοπες, καὶ 
͵ ε ι τ τ 7 - 

μάλιστα οἱ ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν κύκλον οἴκουντες, κα- 
͵ το Π ε Ξ τ -Ὁ Γ - 

τακοόρῶς εἰσὶ μέλανες. Οἱ δ᾽ ἔχτος τῆς καϑέτου τοῦ 

Β2 

το 
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ζωδιακοῦ οἰκοῦντες ἀνειμένοι τὰς χφόας ἐπὶ τὸ λευκοό- 
ὑτιτ πρὸς λόγον τοῦ διαστήματος ἕ ἕως τῶν ὑπερβο- 
θδίων Σαρματῶν. Ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος ἐ ἐφ᾿ ἑκάτερα. τοῦ 
ἰση Ἱμερινοῦ γ»οδίσϑω, ἐπί τ τὰ βόρεια καὶ τὰ νότια 

ἕως τῶν πόλων ἀμφοτέρων τοῦ ζωδιακοῦ. ἢ 

Κεφ. 2: 

ὦ Ἔχϑεσις μήκους καὶ πλάτους 

ἑχάστου πίνακος. 

δι 1: Ευρώπης. 

Τῆς μὲν οὖν Εὐρώπης ὃ μὲν πρῶτος ἔχει μήκους 
ἀπὸ μοιρῶν ἕ γο΄ μέχρι μοιρῶν λγ᾽ καὶ γίνεται μῆκος 

᾿ ΒΟΒΌΠοη. Ὅταν δὲ λέγῃ Ὃ δια μέσου αὐτοῦ πα- 
φάλληλος λόγον ἔχεν πρὸς τὸν μεσημβρυνὸν, ὃς ἐπὶ 
τοῦ πρώτου πίνοκος τῆς Εὐρώπης, ὃ ὃν τα νὰ κοιὲ τὼ κ.“΄ 
περὶ τῶν μοιρῶν “λέγει τοῦ παραλληλογράμμου πίνο- 
κος; ὅπως ἔχη ἢ μοῖρο τοῦ εὐἤπους πρὸς τὴν μοῖραν 
τοῦ πλάτους" ὃ γὰρ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος ἡ ἢ 
ἑχαστη μοῖρα τοῦ μήκους ἐστὶ; λόγον ἢ ἔχουσα πρὸς τὸν 
μεσημβρυνὸν; ἤτον ἑχάστην μοῖρον τοῦ πλάτους, ὃν τὰ 
νοῦ πρὸς τὰ χ- ὡσαύτως δὲ χαὲ ἐπὶ τῶν λοιπῶν παραλ- 

λήλων τὴν μοῖραν ἑκάστην τοῦ ενήκους πρὸς ἑκάστην 
μοῖραν συγαρυτέον τοῦ πλάτους, οὐχ ὅλον τὸ τοῦ πίνο.- 
πος μῆκος πρὸς ὅλον τὸ τοῦ πίνακος πλάτος" ἐν δὲ 

τούτου συμβαίνει, ἐν οἷς μὲν τῶν πινάκων, πλεῖον γίνε-- 
σϑαν τὸ μῆκος τοῦ πλάτους" ἐν οἷς δὲ τὸ πλάτος τοῦ 

μήκους" ταῦτα δὲ οὐ στοχασμοῖς ὑπευληφότες γε ἐγρά-- 
φαμεν, ἀλλὰ πείρᾳ, τὴν ἀκρίβειαν εἰρηκότες τῆς ἀλη- 
ϑείας. 
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μοιρῶν χε γ᾽ πλάτος δὲ ἔχει ἀπὸ μοιρῶν γα «Φ μέχρι 

μοιρῶν ἔν, καὶ γίνεται πλάτος μοιρῶν ια “. 

ϑ. 5 Ὁ δεύτερος ἀπὸ μοιρῶν β Ζ ἕως μοιρῶν κα᾿ 
καὶ γίνεται μῆκος (ἢ; πλάτος δὲ ἀπὸ μοιρῶν 1 ς΄ ξως 

μοιρῶν μς ἐδ, ὡς χύεται πλάτος μοιρῶν ει δ. 
δ. 3. Ὁ τρίτος ἀπὸ μοιρῶν ι8 ἕως μοιρῶν κὃ Ζ: καὶ 

γίνεται μῆκος μοιρῶν ιη" πλάτος δὲ ἀπὸ μοιρῶν μβ 
ξως μοιρῶν γδ, ὡς γίνεται πλάτος μοιρῶν ιβ. 

δ. 4. Ὅ τέταρτος ἀπὸ μοιρῶν χἕ Ζ ἕως με" καὶ Ξ 

γεται μῆκος μοιρῶν [ἢ Φ: πλάτος δὲ ἀπὸ μοιρῶν μς 

γ΄ ἕως μοιρῶν γϑ Ζ, ὡς γίνεσθαι πλάτος μοιρῶν 

 ς. 
Εὺ 5:10 πεμητεοθ. ἀπὸ μοιρῶν κ᾽ ΖΦ ἕως μοι- 

ρὧν μζ' γίνεται μῆκος. μοιρῶν ιξ Ζ: πλάτος ἀπὸ 

μοιρῶν μα ἕως μοιρῶν» μη; καὶ γίνεται πλάτος μοιρῶν 

ἕπτα. : 

δ. 0. Ὁ ἕχτος ἀπὸ μοιρῶν κζ «Ζ ἕως μοιρῶν μγ᾽ γί- 

γξται μῆκος μοιρῶν ι8 Φ: πλᾶτος ἀπὸ μοιρῶν 19 ὅγ 
ἕως μοιρῶν με δ΄ γίνεται πλάτος μοιρῶν ἔγ ιβ΄ 

δ. 7. Ὁ ἕβδομος ὁ αττὸ μοιρῶν κϑ' 7: ἕως μοιρῶν : 
γίνεται μῆκος μοιρῶν ἰ γο΄" πλάτος ἀπὸ » μοιρῶν λ8ὲ Ζ 

ἕως μοιρῶν 19 ἐδ γίνεται πλάτος μοιρῶν ὃ ὃ. 

δ. 8. Ὁ ὄγδοος ἀπὸ πη μβ Φ ἕως μοιρῶν οβ 
Ψ' γίνεται μῆκος μοιρῶν ἢ - πλάτος ἀπὸ “μοιρῶν μς 

γο΄ ἕως μοιρῶν ἕγ, γίνεται πλάτος μοιρῶν ις γ. 

δ. 9. Ὁ ἕννατος ἀπὸ μοιρῶν μβ Ζ ἕως μοιρῶν μξ 
"ὡς γίνεται μῆκος μοιρῶν ιΕ- πλάτος ἀπὸ μοιρῶν μ γο΄ 

ξως μοιρῶν μη γίνεται σλαάτος ἕ ἔγ. 

δ. 10. Ὁ δέκατος καὶ ἡ τλδυταῖος ἀπὸ μοιρῶν μὸ ς΄ 

ἕως μοιρῶν γ8 Ζγ: γίνεται μῆκος ιᾶ γο - πλάτος ἀπὸ 

ωι 

90 
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μοιρῶν λὃ ἕως μοιρῶν μβ γίνδται πλάτος μοιρῶν 

ηγ΄. 
δ. 11. Τῆς δὲ -Τιβύης 
ὃ πρῶτος ἀπὸ μοιρῶν 8 ἕως μοιρῶν »ξ ἄγ᾽ γίνετοι 

μὴ χοὸς χβ γ᾽ πλάτος ἀπὸ μοιρῶν ἐς ἕως μοιρῶν 1. 
γίνεται πλάτος μοιρῶν - 

δ. 910. δθύτερος ἀπὸ μοιρῶν ἃς ἕως “μοιρῶν μξ' 
γίνϑται μῆκος μοιρῶν κα᾿ πλάτος δὲ ἀπὸ μοιρῶν Ἔ 
ἕως μοιρῶν λὸ γο γίνεται πλάτος μοιρῶν ϑ γο΄. 

δ. 18. Ὁ τρίτος ἀπὸ ̓ μοιρῶν μς ἐδ ὃ ἕως μοιρῶν ξε 
γίνεται μῆ Ἴκος μοιρῶν ἴη δ΄: πλάτος ἀπὸ μοιρῶν 7. 
ἕως μοιρῶν 1β γίνεται πλάτος μοιρῶν . 

δ. 14. Ὁ τη τὴ: καὶ τελευταῖος ἀπὸ μοιρῶν α 
ἕως μοιρῶν σδ᾽ 7ίνεται μῆκος μοιρῶν πξ᾿ πλάτος ἀπὸ 
ἰσημερινοῦ πρὸς βοῤῥὰν μοιρῶν. ἃς Ζ, ἀπὸ δὲ τοῦ 
ἰσημερινοῦ πρὸς γότον μοιρῶν ι5' γιβ' Ὁ) ὅλων ιζ ὡς 
συνάγεσϑαι τῶν τὸ βορείων μοιρῶν καὶ νοτίων μοιρῶν 
μγ 2. 

δ. 15. Τῆς δὲ Ασίας 
ὃ πρῶτος ἀπὸ μοιρῶν ν8 ἕως μοιρῶν οβ Ζδ' γίνε- 

ται μῆκος μοιρῶν ιξ δ πλάτος ἀπὸ μοιρῶν λδ8 ἕως 

μοιρῶν μὸ “δ γίνεται πλάτος μοιρῶν 9 δ. 

δ. 16. (Ὁ Ὃ δεύτερος ἀπὸ μοιρῶν ξδ ἢ διὰ τὴν 

ὁπλοκληρίαν τῆς “ἹΙαιώτιδος ἀπὸ μοιρῶν, ἕξ ἕως μοιρῶν 
πξ ὦ γίνεται μὴ Ἵμος μοιρῶν ἢ χβ Ζὴ κξ 2: πλάτος 
ἀπὸ μοιρῶν μς 76 ἕως πλάτους μοιρῶν ἕγ γίνεται 
πλᾶτος μοιρῶν ἐς γ΄. 

δ. 17. Ὁ τρίτος ἀπὸ μοιρῶν 6. ὦ ἕως μοιρῶν πξ ΖΦ: 

γίνεται μῆκος μοιρῶν ιζ: πλάτος ἀπὸ μοιρῶν λὴ ἕως 
μοιρῶν μζ ΖΦ γίνεται πλάτος μοιρῶν ὃ' 2. 
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δ. 18. Ὁ τέταρτος ἀπὸ μοιρῶν ἐγ Ζ ἕως μοιρῶν : πτ 
τς νεται μῆκος μοιρῶν ιζ- πλάτος ἀπὸ μοιρῶν χὴ 
Ζ ἕως μοιρῶν λὴη Ζ γώεται πλάτος μοιρῶν (. 

δ. 419. Ὁ πέμπτος ἀπὸ μοιρῶν ο8 ὦ ἕως μοιρῶν ρα 
Ζ': γίνεται μῆκος μοιρῶν "ς᾽ πλάτος ἀπὸ μοιρῶν .ϑ 
ξως μοιρῶν μη γ΄ γίνεται πλάτος μοιρῶν ιὃ ὕω 

δ. 20. Ὁ ἕχτος ἀπὸ μοιρῶν ξε ἕως μοιρῶν οδ᾽ γί- 

νεται μῆκος μοιρῶν λϑ᾽ πλάτος ἀπὸ μοιρῶν ὅ' ἕως 

μοιρῶν λα γίνεται πλάτος μοιρῶν κβ. 

δ. 21. Ὁ ἕβδομος ἀπὸ μοιρῶν πδ' ἢ διὰ τὴν ὁλο- 
κληρίαν τῆς Ὑρκανίας ἀπὸ μοιρῶν ο ' ἕως μοιρῶν 

θκ8δ᾽ γίνεται μῆκος μοιρῶν Ἑη ς΄ πλὰά ατος ἀπὸ μοι- 
ρῶν» λὲ ἕως μοιρῶν ἔγ “με λα πλάτος μοιρῶν κῆη. 

δ Ὁ ὀγδοος. ἀπὸ μοιρῶν ρμὸ ὃ ἕως μοιρῶν ὁπ’ 
γίνεται εὐπος μοιρῶν μ᾽ πλάτος ἀπὸ μοιρῶν 18 ἕως 
μοιρῶν ἔγ γίνεται πλάτος μοιρῶν κὴ 

ἕγγατος ἀπὸ μοιρῶν α ἕω οιρῶν οι ἘΣ )ε2 ς ς μοι 8- 

γίνεται μῆκος μοιρῶν "ὴ ““Ζ: πλάτος ἀ ἀπὸ μοιρῶν ιζ ἕως 
μοιρῶν 19 γίνεται πλάτος μοιρῶν 58. 

᾿ - 9 9 - - 

δ. 24: Ὃ δέκατος πίναξ τῆς “ΑΙσίας απὸ μοιρῶν ς οϑ 

ἕως μοιρῶν θμη. “6 - γίνξται μῆκος μοιρῶν 19. ΖΦ: 

πλάτος ἀπὸ μοιρῶν τα ἕως μοιρῶν 19 γίνεται 1 πλάτος 

μοιρῶν κῆ. 
, 3 - - τὰ τ - 

δ. 25. Ὃ ἑνδέκατος ἀπὸ μοιρῶν ἃς ἢ διὰ τὰς τοῦ 
- - ι ει , -Ὁ 

Διαμοῦνα ποταμοῦ πηγὰς, ὃς συμβάλλει τῷ Γαγγῆ 
λὸ Ζ 2. ΞΞ Ζ λξ 5. -9γ τὴ - τε ᾿ 

ολ ἢ μὲ ὦ πλάτος ἄπο τοῦ ἰσημερινοῦ προς βοῤ- 
-«-- ΩΣ ΞΞ Ξ᾿ τ Ἀν ᾿ς ΞῚ Ὁ « 7Ὰ 

ὁὰν μοιρῶν ἀξ ἀπὸ δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ πρὸς γότον 
- - 9. πὶ ΄ - ΕΒ - 

μοιρῶν ἡ ἔ ἢ ὃ. γίνεται πλατὸς μοιρῶν ἡ μεὲ ὦ 
2 ιν 

“ΤΠ: 

1το 
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δ. 26. Ὁ δωδέκατος καὶ τελδυταῖος ὦ ἀπὸ μοιρῶν ρῖς 

ἕως μοιρῶν ρλε: νεται μῆκος μοιρῶν 9. πλάτος 

ἀπὸ βορείων μοιρῶν ιβ “ἢ διὰ τὴν Κῶρυ ἀκρωτηρίου 
καταγραφὴν ὡς ἂν φαινόμενον τῆς πρὸς τὴν ̓ Ινδιρὴν 
σχέσιν τῆς Ταπροβάνης ἐμφαίνῃ μοιρῶν ιγ γ΄ ἀπὸ 
δὲ νοτίων μοιρῶν ς Ζ: ὡς συνάγεσϑαι πλάτος μοιρῶν 
νυ 27 ἢ λων εἴκοσι. 
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ΡΒ ο 8 
584 28 

15 

Ἔ ἢ 

62 9 

64 20 

οι 4 

69 28 
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ἘᾺ. Μοηΐ. ΝΟΡΡ. Ἐά. Μοηΐ. ΝΟΡΡ. 

Τοῦ. ΤΠ. Τοηι. 11. 

110... Ρᾶρ. ΡῬᾶρ. Ψεοῦβ. [|{10.Ψ}1. θὰΡ. Ραρ. Ψετβ. 

ΩΣ μι. τ, δ πῇ. αἴ 2 
144 ΤᾺ 15 111 149 9 

145 τ 112 158᾽ 26 

118 15΄ 441 12 

114 15.565 28 

ϑ 

ΠῚ] Ν]. 146 80 1 

141 89 { 

Ἵ 148 86 15. 59 011 

149 885. 28 116 162 Ρ 

150 9,2 14 17 Ὑ108 29 

151 2 Ὸ: ὅ 118 1601 80 

152 90 ῖ 

1588 8 2} 

150 ἋὉἮ 101 29 

πὸ Μ104 5.25 

170 τ 

180. 118 ΒῚ 

19 5 25 

182 1τ 50 ταν 5...............ὅ«ῳὍὅῳ..Χὕ0.0..ὕ.. 

158 66 101 4 183. 180 16 

5 6109 117 1583. 4185. 10: 

155. 112 8 185.5. 1857 28 

19 114 28 18 6ὁ 189 ϑ 

00 || 25 {0 .Ψ1Π|.187 4191 1 

101. 120 10 188 4191 9 

12 129 14 4189 1192 Ἵ 

1035. 121 4 1900 194 60 

104Ὦ 1950 ῖ 1901 190 ὅ12 

1035 4188 1 10). 195 “20 

1065 198 ῖ 192ι 201 18 

0 .Ν1.106 198 1 19Ι4ὯἙἩ. 204 Τί 

1055 4141 1 4105 206 2ὅ 

169. 0145. 10 100... τ2ῦ9 17 
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ἙἘα. Μοηΐ. 

Π0.ΎΠΙ.Ῥα8ρ. 
191 

198 

199 

200 

201 

202 

208 

204 

20 

206 

ΝΟΡΒ.. 

Τοαηι. 11. 

Ρασ. Ψευβ. ᾿ΠΌΨΊΠ, Ρδο. 

212 6 

21 1 

211 ῖ 

219 21 

222 8 

224 “1ὅ 

227 15 

280 11 

2588 11 

295 14 

Εα. Μοηί. 

201 

208 

209 

ΝΟΌΡ. 

Τοῦ. 11. 

Ραρ. ει. 

239 13 

24ΔὮΔ 30 

244 24 

24 22 

250.ϑ 13 

259 ῖ 

286 11 

28 12 

260 ῖ 
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ΑἼΤΗΟΘΗ 

“ῬιοΙΘηξθυβ. 12686. 
Ε ΤΙΓΕΕ 

σϑθορ 5 ὭΠ 15 

ΟΑΤΕ 

113 Ὡ 12686 




